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Praeses dixit 
Lieve Socio Economicanen, 

 

Wat ben ik blij dat het academiejaar eindelijk begonnen is! Ik 

krijg al kriebeltjes bij de gedachte aan al het leuks dat ons te 

wachten staat! Daarbij denk ik om te beginnen aan deze 

eerste week die zoals altijd propvol zal zitten met leuke 

feestjes om helemaal in het studentenritme te komen. 

 

Voor Socio Economica beginnen we het jaar op 24 september 

met een schildophanging met bijhorend gratis vat en een 

feestje in ons spiksplinternieuwe stamcafé: den Barbier! Ook 

donderdag op Studay (tip: zoek onze vlag!) en de bijhorende 

afterparty in den Barbier, zullen we te vinden zijn. 

Daarna zullen we het even rustiger aan doen en staan 

onze tutoren klaar om vooral onze eerstejaars bij te staan 

met onder andere infosessies over de studieroosters. Op 8 

oktober houden we dan onze gezellige peter en meteravond 

waarbij we onze nieuwe SEW-studenten graag beter willen 

leren kennen! (p.28) 

Dan is het al direct tijd voor het leukste weekend van 

het jaar! Het Socio Economica Ledenweekend van 26 tot 28 

oktober! Een perfecte gelegenheid om SEW’ers van alle 

verschillende jaren/ verkenningsdagenreeksen/... te leren 

kennen! (p.37) 

 

Voor de ouderejaars onder ons zal op 7 november ons tweede 

bedrijvenevent plaatsvinden. Hier kan kennis gemaakt 

worden met een uiteenlopende waaier van bedrijven én kan 
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je eveneens je sollicitatieskills trainen tijdens het live selection 

game. (p.30) 

Uiteindelijk kunnen we ons dan later in november nogeens 

een avond volledig laten gaan op onze legendarische Shut up 

and bite me-TD i.s.m. Imbit en Klio (p.36), om daarna het 

semester af te sluiten met een avondje skieën en een lezing 

omtrent ‘ondernemen’. 

Je mag er trouwens zeker van zijn dat er in de loop van het 

semester nog verschillende activiteiten zullen bijkomen! Je 

kan onze kalender in het oog houden op 

www.socioeconomica.be en je kan Socio Economica 

toevoegen als vriend op facebook! 

 

Om het belangrijkste tot het laatst te houden, wil ik nog 

iedereen bedanken die dit jaar lid is geworden van onze 

gezellige en ook wel uitbundige club! Ik ben supertrots dat ik 

dit jaar jullie praeses mag zijn en hopelijk kan ik jullie samen 

met mijn zalige praesidium een fantastisch jaar bezorgen met 

uiteenlopende activiteiten ! 

 

Hopelijk tot heel snel! 

 

Groetjes, 

 

Lore Goossens 

Praeses 2012-2013 

 

http://www.socioeconomica.be/
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Wie zijn wij? 
Sinds 2004 heeft de UA er officieel een nieuwe opleiding bij: Sociaal-

Economische Wetenschappen. Een richting die zowel onder de 

faculteit TEW als onder de faculteit PSW valt. Door de mix zijn wij 

echter een unieke richting geworden met andere behoeftes. 

 

Maar zijn sterkste kant (de varieteit) brengt ook een heleboel 

zwaktes met zich mee. Onze collegeroosters moeten met veel zorg 

uitgekozen worden of ze overlappen, examenroosters zijn voor 

velen onder ons rampzalig en door de grote keuzemogelijkheden 

zitten we tussen de faculteiten PSW en TEW in waardoor we zeker 

niet altijd bij elkaar in de les zitten. Dit kan wel eens voor 

moeilijkheden zorgen als je er alleen voor staat. Daarom bestaat 

Socio Economica, om ondersteuning te bieden waar nodig is! 

 

Verder bestaat het doel van Socio Economica nog uit twee delen. 

We willen ten eerste, omdat we aan de toekomst van alle SEW’ers 

denken, meer naambekendheid voor onze richting. We brengen 

mogelijke werkgevers op de hoogte van het bestaan van onze 

unieke richting en we zorgen er voor dat, wanneer SEW’ers 

afstuderen, ze veel makkelijker aan een job kunnen raken. Dit doen 

we door middel van een jaarlijks bedrijvenevent, bedrijfsbezoeken 

en een alumniwerking. 

 

Ten tweede zorgen we natuurlijk voor studentikoze activiteiten. 

Omdat je niet snel iedereen zal leren kennen door samen in de les te 

zitten, willen we op die manier toch een hechte groepssfeer tussen 

SEW’ers creëren! We bieden een uitgebreide waaier van activiteiten 

aan waardoor je elkaar zal leren kennen op verschillende manieren! 
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Voorstelling praesidium 
Lore Goossens - Praeses 

Bijnamen: La Lore , Loooore Lore Lore 

Loooooreuh 

Burgerlijke staat: ... 

Kot: En wat voor één ?! Te zien in de volgende 

aflevering van MTV cribs 

 
Kevin over Lore: 

Er was eens een prachtig land genaamd 

‘Antwerpen’. Dit welvarend land was het thuis 

van vele machtige koninkrijken. Één van deze koninkrijken ging door 

het leven onder de naam ‘Socio Economica’. Deze had een lange 

periode meegemaakt van groei en voorspoed onder voormalige 

heersers als Stevens de Eerste, Boog the magnificent en meest 

recent: El Vince. Laatstvernoemde liet er weining twijfel over 

bestaan wie de perfecte opvolger (of opvolgster liever) zou worden. 

Namelijk La Lore, zijn trouwe rechterhand en adviseuse. En gelijk 

had hij potvolkoffieinhetUP, La Lore bewees zichzelf in de 

daaropvolgende periode als een heerseres die liefde had voor haar 

volk, welvaart voortzette in haar koninkrijk en streng maar 

rechtvaardig was. En de Socio Economicanen leefden nog lang en 

gelukkig. 

Geschiedenis, fantasie of toekomst; één ding is zeker. Lore is klaar 

om het roer van de club over te nemen. Reeds een alomgekend 

gezicht op de stadscampus en daarbuiten met haar 

allesoverwinnende glimlach en haar eigen cantuslied. Een lever van 

beton, het verstand van een (slimme) aziaat en een hart van goud. 

Da is os Lore en ze is klaar om Socio Economica weeral eens een 

topjaar te bezorgen. 
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Yannick Lefever – Vice Praeses 

Bijnamen: Mr. Vice president, Fuzzy Curly, 

Teddy   

Burgelijke staat: Property of the amazing 

Charlie! 

Kot ja/nee: jawel hoor, vlakbij de Ossemarkt 

Te herkennen aan: Zijn drunken dansmoves, 

zijn photobombing skills, zijn goed humeur 

Thalia over Yannick: 

Onze Yannick heeft vorig jaar Cultuur helemaal opgefrist met een 

hoop nieuwe activiteiten, zoals de filosofie-avonden. Na dit tot een 

goed einde te hebben gebracht, is deze über-enthousiaste kerel 

klaar om er dit jaar als Vice tegenaan te gaan. Deze zeer 

gemotiveerde teddybeer staat gekend als een toffe, goede student 

die goed kan studeren, maar ook een serieus stapke in de wereld 

kan zetten. Feestbeesten, beware! Onze Vice zal er geen probleem 

mee hebben om u onder tafel te drinken en daarna de tafel zelf in te 

nemen om er een danske op te placeren! Yannick is, naast zijn soms 

ietwat excessieve feestkriebels, verder een enorm lief schatje die 

altijd klaar staat om mensen te helpen. Pas wel op met 

fototoestellen in zijn buurt! Hij heeft nogal snel de neiging om een 

zeer flatterende kop te trekken, die de foto meestal een heel andere 

(onverwachte) dimensie geeft! Mochten er veiligheidsinstructies bij 

Yannick horen, zou er sowieso “best uit de buurt van pooltafels 

bewaren” moeten opstaan! Verder moet ik alle dames teleurstellen, 

want Yannick is namelijk de boyfriend van de zeer lieve Charlie. Een 

laatste melding, mocht je ooit een luisterend oor nodig hebben, dit 

schatje van een patatje staat zeker altijd voor u klaar!  

Yannick, gij gaat da goed doen, da weet ik zeker ;) 
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Stijn Wagemans – financiën 

 
Bijnamen: Stino, Stijntje … just call him Mister S.   

Burgerlijke staat: … 

Kot: Een klein maar supergezellig stulpje vlak naast 

‘De Prof’ 

 
Ulrike over Stijn 
 
Dit waaslands strijdros is het brein achter mijn 

bijnaam ‘Joske’ wat hier in het Antwerpse meer en 

meer begint te fungeren als mijn échte naam. Na 2 jaar schoenen 

kuisen, pompen en vroeg opstaan wou onze Stino het over een 

totaal andere boeg gooien. Hij gooide zijn sexy (!!!) legeruniform 

aan de kant en maakte zich klaar voor den unief, wat wil zeggen 

pinten HIJSEN  en ’s nachts leven in plaats van overdag. Vorig 

schooljaar verzorgde Stijn binnen het praesidium de functie ‘sport’. 

Voor Stijn is geen berg te hoog, geen zee te diep,  hij gaat steeds tot 

het uiterste en mét resultaat. Met de nodige furie is hij er vorig 

academiejaar in geslaagd met ‘zijn’ voetbalteam tot in de halve 

finale te geraken wat wel enig bewijs is van Stijns 

doorzettingsvermogen en gedrevenheid. Verder heeft ons Stijntje 

een nog onbekende allergie voor alles wat niet alcoholisch is. Maar 

nuchter of wat aangeschoten, Stijn is steeds te vinden voor een 

gezellige (en hoe vreemd het ook mag klinken “wijze”) babbel. Tip: 

Zorg er wel voor dat je niet komt aankloppen wanneer hij midden in 

een aflevering van ‘How I met  your mother’ zit, want dan zal hij er 

álles, maar dan ook álles aan doen om die eerst uit te kijken. Het is 

dan ook nen échte “veint” eeh !! Oh ja vergeet vooral geen bezoekje 

te brengen aan het kleinste, maar gezelligste kot van Antwerpen om 

daar een vodkapannekoek of/en een vodkaijsje te nuttigen (Al staan 

wij niet in voor de gevolgen) 
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Kevin Lau – Scriptor  

 
Bijnamen: Jackie Chan Junior, Yoda 

Burgerlijke staat: Cogito, ergo sum single 

Kot: neen 

Te herkennen aan: zijn tout stylé klerenstijl 

 

Sara over kevin 

 

Kevin Lau zo wordt geheten, 

 de knapste Hongkonger van het Stad. 

 Wie zou op aard een betere scriptor weten, 

 de Kevin heeft originaliteit zat. 

Van 's avonds laat tot 's ochtends vroeg, 

 feesten, pennen nooit genoeg. 

 Krambimbambambouli krambambouli (2x) 

Op Kevin kun je altijd rekenen, 

 ’n jongen met een gouden hart. 

 Doch doet alcohol hem menig maal breken, 

 't is er eentje dat volhardt. 

Van 's avonds laat tot 's ochtends vroeg, 

 feesten drinken nooit genoeg. 

 Krambimbambambouli krambambouli (2x) 

Kevin lau bij Socio Eco, 

 we zijn allemaal zo content. 

 Met ons Sandertje een heerlijk duo, 

 die ons met (al dan niet hoogstaande) lectuur verwent. 

Van 's avonds laat tot 's ochtends vroeg, 

 Leve Kevin in de Socio Economica ploeg! 

 Krambimbambambouli krambambouli (2x) 
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Sander De Roeck – Communicator 

 

Bijnamen: rosse vonk, beertje   

Burgelijke staat: verleiden die handel want hij is 

vrijgezel 

Kot: ooh yes he has! 

 

Stijn over Sander 

 

Dat ik Sander hier mag voorstellen, is niet zo vanzelfsprekend. Hij 

volgt namelijk PSW en niet het ons zo nauw aan het hart liggende 

SEW. Je zou dus eigenlijk denken dat hij wat de vreemde eend in de 

bijt is, maar niets is minder waar. Onze Sander heeft vorig 

academiejaar meer dan eens bewezen dat SEW en Socio Economica 

hem ook nauw aan het hart liggen! Dit door het hele jaar door 

steeds meer dan juist aanwezig te zijn op zowat al onze activiteiten 

en zelfs te helpen waar nodig. De eerste vonk tussen Sander en de 

club was er echter nog voor het jaar was begonnen… deze was er 

tijdens de verkenningsdagen waar hij zich profileerde als een joviale, 

enthousiaste, charmante, sfeerbrengende, venetiaans blonde ( toch 

iets om trots op te zijn, vind ik! Zou hun haar overal … ) jonge man. 

Komend jaar zal hij al deze talenten aanspreken om de 

communicatie tussen de club en de studenten zo vlot mogelijk te 

laten verlopen. De site, het aanmaken van de 

facebookevenementen,… komen dan ook onder zijn hoede. Het zal 

dus onmogelijk zijn om achteraf te zeggen dat je van niets wist, 

want al moest hij 's nachts je kot binnensluipen om je over onze 

evenementen op de hoogte te brengen, onze communicator zal er 

alles aan doen zodat je de feesten en alle andere evenement van 

JOUW club niet mist! Sander jongen, ik ben blij dat we jou bij deze 

club mogen verwelkomen. Haal die dance moves maar van onder 

het stof want volgend jaar wordt een feestje! 
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Helena van Bauwel – Feest 

 

Bijnamen: … 

Burgerlijke staat: Heeft een relatie met de 

andere feestPraeses Pieter 

Kot: Een super mooi kot, waar ze knus met 

Pieter woont.   

Te herkennen aan: Haar enthousiasme, 

rare geluidjes… 

 

Imke over Helena 

 

Aangezien Helena het afgelopen jaar supertoffe feestjes heeft 

georganiseerd, zijn we zeer content dat deze creatieve dame er dit 

jaar nog eens voor gaat zorgen dat alle Socio Economica feestjes 

onvergetelijk worden. Dit jaar zal ze samen met Pieter een 

superteam vormen; Pieter bruist van de ideeën en Helena heeft een 

goed oog voor alle details, decoratie en ga zo nog maar even door… 

Het kan dan ook geen toeval zijn dat de 2 elkaar al feestend op Dour 

pas echt goed hebben leren kennen en dat ze niet veel later een 

koppeltje zijn geworden… Naast het feit dat deze schone dame weet 

hoe een goed feestje hoort te zijn, is ze ook iemand waarbij je altijd 

terecht kan voor een gezellige babbel. Als ze vervolgens de slappe 

lach heeft, dan duurt het uren voordat ze bijkomt, waarna je zelf 

ook onder de tafel ligt van het lachen. Dan is er nog een zorgzame 

kant die Helena niet ontbreekt! Zo vertelt haar metekindje dat ze 

een supergoede meter is geweest die altijd voor haar klaar stond ! 

Kortom Helena bevat alle goede kwaliteiten die je je maar kan 

indenken binnen Socio Economica. Ik ben er dan ook zeker van dat 

het komende jaar EEN GROOT FEEST gaat worden met HELENA in 

ons midden! 
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Pieter Vermeyen – Feest 

 

Bijnamen: … 

Burgerlijke staat: be-zettttt 

Kot: Als hij braaf is mag hij binnen slapen   

 

Helena over Pieter 

 

Waar moet ne mens in godsnaam mee 

beginnen als ze een tekstje moet schrijven over 

haar eigen vriendje? Och ja, om te beginnen 

ben ik natuurlijk enorm blij dat deze over-

enthousiaste jongen mij dit academiejaar 

vergezelt als feestleider, want ik ben er oh zo zeker van dat feest 

echt iets voor Pieter is, want zoals de rest van het praesidium dit zal 

beamen heeft deze krollie energie voor 10! Dat zal zich dus 

ongetwijfeld uiten in nieuwe feest-ideeën, waardoor ik er enorm 

naar uitkijk om met hem een team te vormen. Pieter op en top 

samengevat: muziek, pintjes drinken, nooit stilzitten, nog meer 

muziek, zorgzaam (buiten voor de vis op kot), opgewekt(!), lekker 

eten, humoristisch, luidruchtig ennnn… heel lief  Wat je misschien 

ook wel moet weten is dat mister P. aaaaltijd zin heeft in een goed 

gesprek (liefst op café) op eender welk tijdstip, eender waar en met 

eender wie. Spendeer genoeg tijd met deze lieverd en je zal 

snappen waarom ik zo verknocht ben geraakt aan hem… 
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Patrick Bevers – Sport 

 

Bijnamen: Patje, Potje, Nemo, Patéke, zelfmoord ballerina 

Burgerlijke staat: try & get him  

Kot: ja 

Te herkennen aan: zijn vrolijke schaterlach, he’s 1 in a 

million (paco rabanne)   

 

Sophie over Patrick 

 

Patrick is één van de vele nieuwkomers in het praesidium. Hij hoopt 

alle SEW’ers een super sportief jaar te bezorgen. Patrick is bezeten 

door voetbal; deze topkeeper traint 5x per week! Onvermoeibaar 

als hij is, zullen we hem ook telkens vinden op het Hobokense 

voetbalveld om mee te strijden om de felbegeerde ASL-beker. Deze 

attente kerel zal ook de dames van de nodige beweging voorzien. 

Patrick kan namelijk salsa dansen als de beste! Ook andere 

dansstijlen maakt hij zich eigen. Je zal hem meermaals per week 

kunnen bezig zien op de TD’s tot in de vroege uurtjes. Met Patje als 

sport zullen er zeker nieuwe Olympische sportdisciplines ontdekt 

worden! Medailles voor de sterkste bierheffer, beste bierponger en 

lenigste danseres zullen zeker uitgereikt worden. Vooral deze laatste 

sportcategorie zal de volledige aandacht van Patrick krijgen want 

hoewel zijn bijnaam, Potje, het tegendeel doet vermoeden, is onze 

Patrick nen échte womanizer! Tip voor de verlegen meisjes onder 

ons, met ons Patje kan je altijd een klapke doen. Zijne mond staat 

nooit stil en hij heeft een aantal vrouwelijke trekjes. Zo is onze 

Patrick onafscheidelijk van zijn flesje parfum en zit hij constant aan 

zijn haar te frullen. Maar zoals het echte venten betaamt, zit ons 

Patje ook graag op café met een frisse pint voor wat mannenpraat! 

Het is dus zeker de moeite om onze Patrick te leren kennen! Wij 

gaan alvast een topjaar met hem tegemoet! 
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Imke Bongers – PR 

 

Bijnamen: Sexy Moslima 

Burgerlijke staat: de jacht op deze 

jongedame is open! 

Kot: ja 

Te herkennen aan: haar wilde bos haar en 

big smile 

 

Lore over Imke 

 

Ons’ Imke is superveelzijdig waardoor ze zowat over alle kwaliteiten 

beschikt die je maar kan nodig hebben binnen Socio Economica. 

Eerst en vooral is ze een sociaal beest, iets wat sowieso te maken 

heeft met haar typisch Nederlandse spontaniteit. Door haar 

gevatheid kan je met haar altijd leuke babbeltjes doen, en ze heeft 

een onuitputbare voorraad energie waardoor ze altijd te overtuigen 

is om om het even wat mee te gaan doen! Tijdens het jaar kan je 

haar dan ook zowel terugvinden in de sporthal tijdens het 

zaalvoetbal of de zumba, als op elk goed feestje, waar ze dan vrolijk 

staat te shaken, liefst op sexy reggaeton! Daarnaast heeft ze ook 

haar serieuze kant. Ze is supergeëngageerd en neemt ongeveer elke 

opdracht met veel enthousiasme aan om tot een goed einde te 

brengen, iets wat nog goed van pas kan komen bij haar drukke P.R.-

functie. Ook haar studies neemt ze heel serieus. Ze zit bijna altijd in 

de les en tijdens de blok verandert ze in een voorbeeldige studente, 

wat dan ook resulteert in mooie punten. Het is dus duidelijk: 2012-

2013 wordt een zalig jaar met Imke in ons team! 
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Sophie Franck – PR 

 

Bijnaam: vreemd genoeg noemt men haar 'Sophie' … 

Burgerlijke staat: Vrij en gezellig 

Kot: Ja, werd ook tijd!   

 

Pieter over Sophie 

 

Een SEW'er die bij haar geboorte reeds vernoemd is 

naar wijsheid en de Germaanse familienaam ‘de 

moedige’ draagt, moet simpelweg een knaller zijn. 

Het kan dan ook niet anders dan dat Bart Peeters zijn lied ‘Groot zijn 

in iets kleins’ aan haar opgedragen heeft. Want hoewel deze 

jongedame enorm schattig en lief overkomt, is het een dame met 

pit, boordevol motivatie en positieve energie. Sophie heeft  de 

spreekwoorden ‘geen woorden maar daden’ en ‘wie niet sterk is 

moet slim zijn’ dan ook maar al te goed begrepen. Dat ze dit jaar de 

functie P.R. met pracht en praal zal uitoefenen, wordt dan ook door 

niemand betwijfeld. Zo kan ze zich reeds voor het vierde jaar op rij 

SEW’er noemen dit jaar en begint ze aan haar masterstudie wat een 

grote bezieling voor de richting verraadt. Ook zo zal je vanaf het 

eerste contact met haar merken dat ze over een opmerkelijke mix 

van volwassenheid en een spontane, impulsieve houding beschikt. 

Kan het nog beter vraagt men zich dan af? Samen met Imke vormt 

ze dus ongetwijfeld een vat boordevol potentieel om Socio 

Economica nog grootser, bekender en professioneler te maken. In 

feite veel zever om dus eigenlijk te zeggen: Sophie, ik ben super blij 

dat ge der bij zijt mateke, en da komt hier ongetwijfeld bangelijk 

mega super goed! 
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Ulrike Van Elsen – Cultuur 

 

Bijnamen: Joske, Nymphomane Heidi 

Burgerlijke staat:  Nowp, maar je maakt geen 

kans met Stijn in de nabije omgeving. 

Kot:  Nein…. woont ergens in het verre, verre 

Oost Vlaanderen 

Te herkennen aan: Wilde rode haren, een 

eeuwig enthousiasme en… uitspraken.   

 

Sander over Ulrike 

 

Toen ik Ulrike dit jaar leerde kennen op de Verkenningsdagen waren 

2 zaken meteen duidelijk. Altijd enthousiast met een enorme smile 

van oor tot oor EN direct verkocht aan onze (over)charmante Stijn. 

Leer je Ulrike wat beter kennen zal dadelijk een derde zaak 

opvallen… haar uitspraken, die zonder bescheidenheid onder de 

noemer fameus vallen. Vraag haar gerust eens hoe ze van plan is rijk 

te worden of hoe ze wel is het spelletje bukkake wilt uitproberen. 

Voeg hier 0,5 promille alcohol aan toe en je weet soms niet meer 

wat je te horen krijgt (niet-tevreden-geld-terug garantie!). MAAR 

onderschat het intellect van deze straffe madam niet want quasi 

niemand kan haar kloppen als het aankomt op vakken als statistiek 

en economie. Ook weet ze overal wel haar personal touch aan te 

geven wat dus mooi past voor een functie als cultuur binnen Socio 

Economica. Bovendien is met Ulrike haar rode haren en mij erbij 

gerekend de quota “verplicht aantal roodharigen” in het praesidium 

zeker voldaan. Het beloofd zeker-en-vast een knáljaar te worden 

met Joske erbij! 
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Thalia Wyns – E.R.  

 

Bijnaam: Mama, (sinds kort) E. ARRRR. 

Burgerlijke staat: Beware! She’s back on the loose! 

Kot: Jawel, naast mij op de peda!   

Te herkennen aan: Everlasting enthousiasm 

Email: external.representative@socioeconomica.be 

 

Patrick over Thalia 

 

Na twee succesvolle jaren als tutor breidt deze dame er weer een 

derde jaar aan als praesidiumlid bij de meest fantastische 

studentenclub van ‘t stad. Omdat ons Thalia nu eenmaal houdt van 

uitdagingen zal ze dit jaar de weg openen voor een geheel nieuwe 

functie, nl. External Representative. Aangezien ik mij weinig 

personen kan bedenken die meer SEW uitstralen dan Thalia, ben ik 

er van overtuigd dat ze deze nieuwe functie met glans zal 

uitoefenen. Natuurlijk is ons Thalia ook wel eens te vinden voor een 

goed feestje tot in de late uurtjes, wat zeg ik, ze is ALTIJD klaar voor 

een of ander zot feestje!  Dit zorgt geregeld voor de zotste verhalen 

(vreemd genoeg vaak versterkt door mijn toevallig passeren?) 

waardoor je altijd wel in een leuk gesprek verwikkeld bent met deze 

dame. En geloof het of niet maar deze blonde, vlotte, studentikoze 

maar serieuze jongedame is opnieuw beschikbaar op de 

vrijgezellenmarkt! M.a.w. waag je kans before it is too late! 

Aangezien deze blonde goddess naast mijn kamer op de peda slaapt, 

zul je wel eerst mijn strenge selectiecriteria moeten doorkomen (Ik 

ben omkoopbaar en hou van bier!). Tot slot wil ik nog je nog even 

bedanken voor álles de afgelopen 2 jaar, Thalia, en uiteraard gaan 

we der gewoonweg het meest geweldige jaar van maken dit 

academiejaar!! 
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Hannah Tönissen – Tutor 

 

Bijnaam: … 

Burgerlijke staat: bezet door nen Hollandse 

vent 

Kot: jazekers!! 

Te herkennen aan: haar prachtige smile en 

de aureool boven haar hoofd. 

Email: tutor@socioeconomica.be 

 

Ellen over Hannah 

 

Het is mij een eer en genoegen om een van Socio Economica’s 

nieuwste tutors te mogen voorstellen: Hannah. Deze schone besliste 

een jaar geleden om het mooie Holland te verruilen voor het 

magnifieke Antwerpen, de richting SEW en haar bijhorende 

studentenclub. Hannah is wat je noemt ‘een echte engel’. Op de 

sollicitatiedag deed deze mooie verschijning ons allen achterover 

vallen met haar geweldige lach, haar liefdevol karakter en haar 

verblindende charme. Deze eigenschappen zullen van haar 

ongetwijfeld een fantastische tutor maken. Daarenboven is Hannah 

ook zonder twijfel één van de intelligenste mensen die ik ooit 

ontmoet heb, zowel op emotioneel- als studievlak. Dit heeft ertoe 

geleid dat ze haar eerste jaar reeds met prachtresultaten en een 

grote schare vrienden heeft afgesloten. Behalve een prachtmeid is 

Hannah ook een echt feestbeest! Ze was het hele jaar door steeds 

op de beste feestjes (deze van Socio Economica) aanwezig! En op 

normale weekdagen kon je haar steevast in de Barbier aan het 

shaken vinden! Ik ben er zeker van dat Hannah het samen met Sara 

ongelofelijk goed zal doen en ik heb het volste vertrouwen in hen! 

Dames, het wordt een topjaar met jullie en ik kijk er heel hard naar 

uit! 
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Ellen Vandevyvere – Tutor 

 

Bijnamen: EOSDK  

Burgelijke Staat: Grijp je kans! 

Kot: Ja! 

Te herkennen aan: haar spontane, drukke 

gezelligheid en leuke lach! 

Email: tutor@socioeconomica.be 

 

Hannah over Ellen 

 

Dit is het tweede jaar dat Ellen de functie Tutor op zich neemt in het 

praesidium van Socio Economica. Ellen is hiervoor geknipt omdat ze 

supersociaal, heel erg lief, hulpvaardig en ook nog eens heel slim is! 

Deze stoere West-Vlaamse meid heeft ontzettend veel energie en 

kan goed praten, voor sommigen is het de vraag of het verstaanbaar 

is, maar volgens mij heeft ze haar accent al behoorlijk aangepast, 

want zelfs ik als Hollandse kan haar verstaan! 

 Je zou het op het eerste gezicht niet zeggen maar Ellen houdt 

ontzettend veel van chocola en andere zoete dingen, fruit slaat ze 

liever over. 

 Stoer als ze is, is het ook een echte dame; bier achterover slaan op 

cantussen doet ze niet aan, Sangria it is. Naast op cantussen is ze 

(misschien nog wel vaker) op feestjes te vinden in ’t stad. Door haar 

energieke karakter is ze echt een party animal en zal zelfs een saai 

feestje met haar gezellig worden! Ellen is gewoon een supertoffe, 

leuke, mooie (nog vrijgezelle!!) meid die zeer goed past in het 

praesidium van Socio Economica en waarmee we een heel tof jaar 

tegemoet gaan! 

 
(EOSDK: Ellendig onverstaanbaar S(?) Hyperactief Duracell konijn.) 
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Sara Vermeulen – Tutor 

 

Bijnamen: Smurfin, Marliesje deckers, 

The twins tower 

Burgerlijke status: verkocht! 

Een kot: jazeker! 

Te herkennen aan: aanstekelijke lach, 

grote charmes 

Email: tutor@socioeconomica.be 

 

Yannick over Sara 

 

Al wie aan Sara denkt, denkt aan een spontane, enthousiaste, 

immer goed geluimde spring-in-’t-veld. Deze crazy party chick staat 

bekend om haar gevoel voor humor, werkbereidheid, luisterend oor 

en haar stel hele hele grote, hersenen. Vorig jaar vervolledigde deze 

dame ons team als onze eerste Opifex, een functie die ze op een 

uitmuntende en gracieuze manier tot een goed einde heeft 

gebracht. Wie hulp nodig had, kon altijd op Sara rekenen. Dit jaar 

echter zal ze ons team vervoegen als 1 van onze 3 sprankelende 

tutors. Dus zit je met vragen? Lukt het leren allemaal niet zo goed? 

Of wil je gewoon een gezellige babbel? Deze tutor zal altijd 

klaarstaan om je meest prangende vragen te beantwoorden. Helaas 

kunnen we niet heel het jaar door genieten van onze Smurfin, 

aangezien we haar in het tweede semester zullen moeten uitlenen 

aan de Duitsers, want dan vertrekt ze voor een half jaar op Erasmus 

naar Berlijn, om daar haar kunsten en technieken te delen met de 

lokale bevolking. Kortom, met onze geweldige eigenste Sara weet je 

dat het een fantastisch jaar wordt! 
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Vincent Marain – Pro-senior 

 

Bijnamen: Vince, Vinnie, Beest 

Burgerlijke staat: interessante vraag! 

Kot: dat zou schandalig zijn aangezien 

onze Vince op Linkeroever woont 

Te herkennen aan: zijn smartje, zijn 

Timberlands (met bijhorend geurtje)  

 

Lore over Vince: 

 

Voor wie hem nog niet kent, eigenlijk kan je niet naast hem kijken! 

Dit kan je letterlijk nemen met zijn 1m90, maar ook zijn 

persoonlijkheid springt eruit. Om te beginnen is hij door zijn puppie-

oogjes of gewoonweg door zijn schaamteloosheid een echte ‘fixer’. 

Geen idee is hem te gek en hoe meer outside the box het is, hoe 

meer hij het ziet zitten! Als je bvb om 5u ’s morgens naar Parijs wil 

vertrekken voor een ontbijtje onder de Eiffeltoren…Vince zorgt 

ervoor! Verder kan hij niet stilzitten, daarom zal je hem zo goed als 

nooit in de les terugvinden, maar wel al zwemmend of yoga’end, of 

slapend is ook wel goed mogelijk!  En ’s avonds slaagt hij er in om op 

elk feestje of elke cantus op z’n minst wel even aanwezig te zijn! 

Klinkt allemaal stoer enzo, maar als je Vince echt goed leert kennen, 

kom je te weten dat hij ook een gevoelige kant heeft die hem tot 

een goede vriend maakt die altijd voor je klaarstaat. 

 Binnen Socio Economica is Vince de enige van alle ‘founding 

fathers’ die in 2011-2012 nog in het praesidium zat. Hij heeft er 

twee jaar opzitten als feest, en het laatste jaar heeft hij de kroon op 

het werk gezet als praeses! Hij heeft Socio Economica nog meer op 

de kaart gezet dan ooit het geval was, en het is een hele eer om het 

praesesschap van hem te mogen overnemen. Een betere 

beginsituatie had ik me niet kunnen voorstellen. Dankjewel Vince! 
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Pieter Verhoeven – Kroegbaas 

Bea Cantillon – Meter 

Ive Marx - Peter 
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Vooruitzicht op het 1e semester 

SEW-Alumni 
Beste Alumni’s, 

 

Het nieuwe academiejaar komt eraan en SEW blijft maar groeien. 

Onze alumnivereniging bestaat nu 3 jaar en was de logische stap na 

de studentenclub Socio Economica. We hebben reeds een aantal 

activiteiten achter de rug maar zijn nog steeds aan het leren. 

Ondertussen zijn de SEW-Alumni al aangegroeid tot dik 170 mensen 

(bachelor- of masterdiploma). Tevens is SEW steeds beter 

georganiseerd en beginnen de bedrijven onze uitzonderlijke richting 

te kennen. De inzet en invloed van Socio Economica mag hierin 

zeker onderkend worden, maar het feit dat SEW’ers altijd spontane 

gezellige slimme mensen zijn, heeft hier natuurlijk ook mee te 

maken. 

 

Wij hopen met de Alumnivereniging de samenhang tussen SEW’ers 

te behouden/vergroten door gezellige activiteiten te organiseren 

waar iedereen kan bijpraten. Tevens hopen wij mede-alumni of 

alumni-in-spe te inspireren met onze nieuwsbrieven waarin we 

SEW’ers en de richting SEW opvolgen. Ten slotte hopen we op lange 

termijn SEW’ers ook effectief te kunnen helpen om de 

mogelijkheden van het SEW-diploma ten volle te benutten na de 

studie. 

 

Ons huidig doel is om continuïteit te creëren in de werking van SEW-

Alumni door twee tot drie activiteiten per jaar te organiseren en een 

viertal nieuwsbrieven per jaar uit te zenden. Daarbij hopen we om 

een vaste aanhang te creëren die een goede basis vormt voor onze 



27 
 

activiteiten en daarnaast budget op te bouwen zodat we meer, 

betere en inhoudelijkere activiteiten kunnen organiseren.  

 

Wij hopen oprecht op jullie enthousiasme om mee met ons de band 

met SEW’ers te behouden en zo mogelijk nog te versterken. SEW’er 

ben je niet voor even, dat is voor het leven! 

 

Het Alumniteam 

Benedikte Desmidt 

Vincent Marain 

 

Vrijdag 12 oktober gaat de eerste alumni activiteit van start. Voor 

meer informatie gaat u naar de facebook groep ‘SEW alumni’. 
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Tutor & peter/meter avond 
Hoi allemaal! 

 

Wij zijn Sara, Hannah en Ellen; de tutors van Socio-Economica!  

Een speciaal welkom voor al onze nieuwe leden, waar wij ons dit 

jaar voornamelijk op gaan richten. Een begin van een nieuw 

academiejaar op de universiteit is natuurlijk spannend! Het betekent 

het begin van nieuwe mensen, lessen, proffen, studiestress 

enzovoort. Wij zullen proberen iedereen bij te staan die vragen of 

hulp nodig heeft bij de studie, Antwerpen of iets anders. Het eerste 

semester zullen Hannah en Sara dit doen, en het tweede semester 

kunnen jullie bij Hannah en Ellen terecht. 

Om de SEW-student optimaal te begeleiden, zullen we een aantal 

activiteiten voor jullie organiseren, waaronder; 

 

- Een Infomoment voor het samenstellen van het 

studieprogramma (omdat we weten dat SEW roosters de 

meest onmogelijke zijn van heel ’t unief) op dinsdag 25 

september om 14u in het UP (zomaar een dak). 

- Een Peter & Meter avond;  Alle eerstejaars die zich 

inschrijven, krijgen die avond een ouderejaars toegewezen 

(hun peter of hun meter), waarna we een leuke avond 

zullen aanbieden om elkaar beter te leren kennen. Hopelijk 

kunnen jullie dan het hele jaar terecht bij je Peter of Meter 

voor hulp, vragen of gewoon een gezellig praatje! (Zodat 

jullie ons niet meer de hele tijd nodig hebben…  :P)  

Deze avond zal doorgaan op maandag 8 oktober om 19h in 

het UP. 

- Bijlessen wiskunde en eventueel economie; in de loop van 

het eerste semester, zullen we ook bijlessen gaan 

aanbieden in het UP; 1 keer in de week 2 uur les voor 
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mensen die wat extra hulp nodig hebben met wiskunde en 

economie opgaven. Meer informatie volgt! 

Natuurlijk zullen er nog meer activiteiten bij komen, bijvoorbeeld in 

het tweede semester, maar daarover zullen we jullie later meer 

informeren! 

 

Als je je wilt inschrijven voor de Peter & Meter avond (mocht je dit 

nog niet gedaan hebben), stuur dan een mail met je naam, opleiding 

en gewenste functie (Peter/Meter of Peter/Meter-kindje) naar: 

tutor@socioeconomica.be  vóór vrijdag 5 oktober! 

Voor andere vragen of opmerkingen aan ons kunnen jullie ons ook 

altijd mailen naar dit emailadres of ons aanspreken als je ons ziet! 

 

Veel succes met de start van het semester gewenst en hopelijk tot 

snel! 

 

Groetjes van het tutorteam: 

Hannah, Sara en Ellen 

 

 

 

 

 

 

mailto:tutor@socioeconomica.be
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PR & bedrijvenevent 
 

Als PR`s houden wij – Imke en Sophie – ons behalve met sponsoring 

ook bezig met het leggen van contacten met bedrijven om zo aan de 

naambekendheid van de richting SEW te werken. Zo zullen jullie 

hopelijk overstelpt worden met werkaanbiedingen tegen de tijd dat 

jullie deze leuke studententijd inruilen voor het harde leven als 

werkende mens! 

Om jullie in contact te brengen met eventuele toekomstige 

werkgevers organiseren wij op woensdag 7 november vanaf 12u30 

een bedrijvenevent in samenwerking met PSW. Ook voor niet- 

masterstudenten is dit een zeer interessante gelegenheid om 

contacten te leggen of om je sollicitatieskills te trainen! Er wordt 

namelijk een “live selection game” georganiseerd waarbij je bij de 

bedrijven kunt solliciteren voor fictieve vacatures.  

Om nog meer in the mood te komen zullen er gedurende het 

tweede semester ook bedrijfsbezoeken plaatsvinden bij o.a. Acerta.  

Zij zullen uitleg geven over de werking van hun bedrijf en je zal ook 

trainingen kunnen volgen. Zeer interessant dus allemaal! 

 

Groetjes ! 

 

 

  
 

 

 

 

Imke Bongers         &  Sophie Franck

              

PR 2012-2013     PR 2012-2013 
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BROODJESZAAK 

TOSTI 
KORTE WINKELSTRAAT 9 

2000 ANTWERPEN 

TEL: 03/689 38 96 

FAX: 03/689 38 93 

 

Bij vertoon van de ledenkaart van  

Socio Economica krijgt u €0,30 korting. 

Openingsuren: 

Maandag tot en met zaterdag 07.00 u – 17.00 u 

Zondag open 
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Sport 
Geen betere manier om alle bierbuikjes en studeerkilo’s kwijt te 

raken dan via het sporten! Omdat we allemaal weten dat dit niet zo 

evident is, zullen wij als uw trouwe studentenclub hierbij een duwtje 

in de rug geven. 

 

Eerst en vooral zullen we dit jaar opnieuw meestrijden in de ASL 

veldvoetbalcompetitie. Na de succesvolle samenwerking met Klio 

die strandde in de Halve Finales(!), wordt dit het jaar van de 

bevestiging. In tegenstelling tot vorig jaar zullen de wedstrijden dit 

jaar niet doorgaan op het (patatten)veld in Hoboken maar op de 

velden van KFCO Wilrijk vlak aan de buitencampus. Hopelijk kunnen 

we ook dit jaar weer rekenen op onze grote schare supporters die 

het koude weer verdringen met gezang, gejuich en uiteraard de 

nodige (gratis?!) jenever.  

 

Voor wie niet graag in de kou sport, bieden we uiteraard ook de 

mogelijkheid aan om zijn/haar talenten te ‘displayen’ in de sporthal 

van de stadscampus. In het eerste semester kunnen de heren alvast 

beginnen met de zaalvoetbalcompetitie. Dames, voel jullie echter 

ook aangesproken want op het einde van het semester gaat ook de 

vrouwencompetitie van start.  

 

Gelukkig hebben we ook oog voor andere sportliefhebbers. Zo 

starten in december de volleybal- en basketbalcompetities voor 

zowel mannen als vrouwen. Ook al zullen deze competities pas in 

het voorjaar starten, wees toch niet te verlegen om snel je interesse 

voor deze sporten te laten horen. Bij voorkeur worden de ploegen 

reeds in het eerste semester gevormd om op elkaar ingespeeld te 

raken!  
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Uiteraard draait Sport niet enkel om competitie en winnen, maar 

net zozeer om plezier. Daarom zullen we als studentenclub ook van 

tijd tot tijd leuke studentikoze (sportieve) activiteiten op jullie 

loslaten. Het is nog vroeg, maar in de wandelgangen worden al 

dingen zoals dansinitiatie gefluisterd, maar ook de woorden 

“Olympisch” en “bier” (want het moet niet altijd gezond blijven) 

worden meermaals met elkaar in contact gebracht.  

 

Zoals jullie wel kunnen merken, zijn wij bij Socio Economica steeds 

op zoek naar leden die zich ook van hun sportieve kant willen laten 

zien. Hou daarom de site en het facebook profiel van Socio 

Economica in de gaten! Of nog beter, neem contact op met mij of 

andere leden van het praesidium (op Students on Stage) en wij 

geven jou alle info die je verlangt. 

 

Hopelijk tot op één van de vele (sportieve) activiteiten!         

 

 

Patrick Bevers 

Sport 2012-2013 
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‚Shut up and bite me‘ teaser 
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Ledenweekend 
Vond je de verkenningsdagen zo tof dat je het allemaal wilt 

herbeleven met zowel oude als nieuwe mensen? Ben je benieuwd 

naar je mede-socioeconomicanen of wil je er gewoon bij zijn op het 

meest epische weekend van het academiejaar?  

Het Socio Economica ledenweekend voorziet in alle bovenstaande 

noden. Op vrijdagavond 26 oktober vertrekken we fris en vrolijk in 

groep naar het KSJ lokaal in Mol en zondagnamiddag 28 oktober 

komen we nog vrolijker maar minder fris terug aan in Antwerpen. 

Tijdens het weekend voorzien we activiteiten als speeddaten en 

extreme chill-sessies. De mensen die je al kende ga je beter kennen 

dan je zou willen en de mensen die je nog niet kende ga je nog 

steeds niet half zo goed kennen als je zou willen. De laatste avond 

organiseren we The First Annual Beerlypmics Of Socio Economica 

met activiteiten als bierpong, gevolgd door een mini TD‘ke. 

Gedurende het hele weekend zal pils en frisdrank beschikbaar zijn 

aan 75 eurocent en duvel aan 1,5 euro (i kid thee not).  

Dit alles inclusief overnachting, verplaatsing en epic meal time 

voedsel zal beschikbaar zijn aan de schandalig lage prijs van 35 euro 

voor leden en 50 euro voor niet-leden. (ik herinner me net dat lid 

worden slechts 4(!!) euro kost)  

1e jaars SEW zullen voorrang krijgen bij de inschrijving, daarna zijn 

alle socioeconomicanen welkom. Meer info over de inschrijving 

volgt ! 
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Socio Economica truien 
 

Deze University of Antwerp trui is een ware must voor de 

echte student. Ze zijn ongelofelijk comfortabel en ze zien er 

nog eens goed uit ook.  

Dwalend door de stadscampus zal je deze trui tegenkomen in 

verschillende kleuren. Die van Socio Economica is bordeaux 

gekleurd en draagt ons clubschild op de rug.  

Verplaats je SWAG door klasse en bestel de Socio Economica 

trui door 30 euro over te schrijven naar BE30 7350 2249 6611 

met vermelding van naam en maat. 

Zodra we de overschrijving hebben ontvangen is de bestelling 

compleet en laten we je zo snel mogelijk weten waar en 

wanneer je je trui kan komen ophalen. 
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FAQ 
 

Wie zijn onze studentenvertegenwoordigers? 

Pieter Vermeyen (bachelor) en Thalia Wyns (master) nemen 

deze rol voor hun rekening dit jaar. Voor vragen ga je naar 

hun facebookpagina onder de naam: Sew Meldpunt. 

Naar welk secretariaat moeten we gaan met vragen en wat 

is het adres? 

1. Voor de Bachelor SEW hoor je bij het TEW-

secretariaat. 

Het ligt op het graspleintje van het Hof van Liere en het 

exacte adres is : 

Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen 

Prinsstraat 13 

2000 Antwerpen 

03/220.45.42 

2. Als je in je master SEW zit, moet je voor vragen e.d. 

naar het PSW-secretariaat, 

Gebouw M (De Meerminne) 

Sint-Jacobstraat 2 

2000 Antwerpen 

Tel: 03/265.52.64 
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Hoe werkt het systeem van zwaartepunten binnen SEW? 

In het tweede en derde jaar moet je een zwaartepunt kiezen. 

Deze specialisatie bevat 30 studiepunten verspreid over de 

twee jaren. Er bestaan verschillende zwaartepunten, zoals 

economische, sociologische, sociale-economische analyse en 

bedrijfskunde.  

Ook bestaat er de mogelijkheid om je vakken zodanig te 

kiezen dat je een rechtstreekse toegang hebt tot TEW-

bedrijfskunde, TEW-economisch beleid of PSW-sociologie. 

Hiervoor moet je je goed op voorhand informeren.  

Met vragen hieromtrent kan je steeds op onze site 

www.socioeconomica.be terecht onder de pagina ‘contact’. 

Bij wie kan ik terecht als ik een probleem heb met mijn 

examenrooster? 

De ombudspersonen veranderen elke jaar, voor meer 

informatie ga je best naar onze website 

(www.socioeconomica.be) en onder de pagina studie – 

contactpersonen zal je een document met de namen van de 

ombudspersonen dit jaar vinden 

Waar vind ik samenvattingen? 

Ook samenvattingen en examenvragen vind je op onze site 

onder het tabblad studie! www.socioeconomica.be 

 
 

http://www.socioeconomica.be/
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Waar staan de foto’s van jullie activiteiten? 

Foto’s van onze activiteiten zullen zeer binnekort op onze site 

verschijnen! 

 

Waar koop ik een codex? 

Codexen kan je kopen bij ons voor 10 euro! Je kan ons steeds 

een mailtje sturen of de vraag stellen op ons facebookprofiel. 

Ik zit nog met een andere vraag, hoe kan ik jullie 

contacteren? 

Je kan ons online contacteren via facebook of mail, de 

contactgegevens staan op de website 

www.socioeconomica.be. Uiteraard mag je ons ook altijd 

persoonlijk aanspreken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.socioeconomica.be/
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