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Praeses	Dixit	
Gegroet	allerliefste	Socio	Economicanen!	
	
Tijd	voor	alweer	een	nieuw	academiejaar!	Wat	vliegt	de	tijd!	Ik	mag	
er	niet	aan	denken	dat	dit	al	mijn	vierde	jaar	in	het	fantastische	
Antwerpen	wordt...	Maar	wat	een	jaar	zal	het	zijn!	Dit	jaar	viert	
Socio	Economica	namelijk	haar	vijfde	verjaardag!!	
	
Dit	mag	natuurlijk	niet	ongemerkt	voorbij	gaan,	daarom	zullen	we	
ons	uiterste	best	doen	om	jullie	alweer	een	pak	onvergetelijke	
herinneringen	te	bezorgen.	En	we	vliegen	er	dan	ook	meteen	in	
voor	de	eerste	paar	maanden!	
	
Deze	eerste	week	zit	zoals	altijd	al	overvol	met	activiteiten.	We	
beginnen	met	het	traditionele	Students	on	Stage,	waar	je	kan	
komen	genieten	van	lekkere	panini’s	en	verfrissende	mojito’s.	Je	
kunt	je	er	ook	meteen	lid	maken	van	Socio	Economica,	want	zeg	nu	
zelf,	wat	heeft	het	voor	nut	om	nog	langer	te	wachten?	
	 Dinsdag	en	woensdag	organiseren	onze	tutors	infosessies	
voor	jullie	op	Zomaar	een	Dak,	waar	ze	jullie	helpen	met	het	
samenstellen	van	die	soms	verdomd	moeilijke	SEW	
vakkenpakketten.	Donderdag	is	het	zoals	ieder	jaar	weer	Studay,	en	
wij	vertrekken	samen	met	jullie	vanop	de	Ossenmarkt	om	er	weer	
een	knaller	van	formaat	van	te	maken.	
	 In	de	tweede	week	is	er	meteen	ook	het	allereerste	feestje	
van	Socio	Economica,	namelijk	een	speeddate	en	messagepub!	Tijd	
om	elkaar	nog	wat	nader	te	leren	kennen	onder	het	genot	van	
verscheidene	likeuren	en	cocktails.	Voor	zij	die	maar	niet	genoeg	
van	elkaar	kunnen	krijgen,	geen	nood,	achteraf	kunnen	er	nog	
stiekeme	briefjes	naar	elkaar	gestuurd	worden!	
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Daarna	wordt	het	ook	tijd	voor	onze	jaarlijkse	peter/meter	avond!	
Hierbij	worden	alle	eerstejaars	indien	gewenst	van	een	peter	of	
meter	voorzien!	Indien	je	je	wilt	inschrijven	kan	je	altijd	een	mailtje	
sturen	naar	tutor@socioeconomica.be.	Vergeet	zeker	ook	niet	je	
studiejaar	hierbij	te	vermelden!	(p27)	
	 Eind	oktober	biedt	dan	wat	ondertussen	al	een	
legendarisch	weekend	is	geworden,	zich	aan:	het	ledenweekend!	
Op	dit	weekend	kan	iedereen	die	dit	wenst	mee	met	ons	naar	Mol	
vertrekken,	waar	we	een	driedaagse	boordevol	zotte	activiteiten	
voor	jullie	organiseren!	Zeker	een	aanrader	voor	wie	meer	mensen	
wilt	leren	kennen	en	voor	de	ware	Socio	Economicanen	in	hart	en	
nieren!	
	
En	dan	houd	ik	even	op	met	schrijven	voor	dit	semester	maar	niet	
voordat	ik	alle	mensen	bedankt	heb	die	zich	hebben	lid	gemaakt	van	
Socio	Economica.	Mijn	fantastische	team	en	mezelf	zullen	er	alles	
aan	doen	om	jullie	thuis	te	laten	voelen	en	alle	mogelijke	
ondersteuning	te	bezorgen	die	je	maar	wensen	kan!	Voor	zij	die	zich	
nog	niet	ingeschreven	hebben,	je	kunt	nog	steeds	een	mailtje	sturen	
naar	info@socioeconomica.be	en	dan	bezorgen	wij	je	je	lidkaart	zo	
snel	mogelijk!	

Ik	word	al	helemaal	vrolijk	van	al	die	toffe	vooruitzichten,	jullie	ook?	
	
Dikke	bèzen,	

Ellen	Vandevyvere	
Praeses	2013-2014	
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Alexander werkt sinds vier jaar als consultant bij TOPdesk. Als Ingenieur Elektronica heeft hij een 

breed interessegebied. ‘Mijn opleiding heb ik destijds gekozen omdat ik echt iets wilde kunnen – 

niet alleen theorie reproduceren. Vooral de combinatie van een brede, technische opleiding en het 

‘doen’ element sprak mij aan in deze studie.’ Wat Alexander in zijn werk zoekt is logischerwijs dan 

ook heel breed. ‘Ik stel mij altijd de vraag: wat wil ik graag leren? Bij TOPdesk ben ik telkens zowel 

met uitdagende theorie als praktijk bezig.’ 

Voordat Alexander bij TOPdesk begon, was hij werkzaam als patent engineer 

in een opstartend bedrijf. Aanvankelijk had hij geen specifi ek idee over wat hij 

verder wilde bereiken in zijn carrière. ‘Van mijn eerste baan heb ik veel geleerd, 

maar mijn leertraject stond op een gegeven moment stil. Ik wilde verder, ik 

wilde geprikkeld en uitgedaagd worden.’ 

Na het lezen van de vacature bij TOPdesk was Alexander onmiddellijk 

enthousiast. ‘Vooral de omgang met klanten, de software implementeren 

en simpelweg het langsgaan bij grote bedrijven leek mij erg interessant.’ 

Wat Alexander het meest verrast heeft is de vrijheid die hij bij TOPdesk heeft 

gekregen. ‘Ik las in de vacature dat je veel vrijheid zou krijgen, maar hoeveel is 

veel? Inmiddels heb ik deze vrijheid zelf ervaren; ik bepaal mijn eigen pad en 

deel mijn tijd naar eigen inzicht in.’

Alexander vertelt over zijn werk als consultant bij TOPdesk: ‘Ik vind het geweldig met de klant mee te 

denken over waar het bedrijf precies heen wil. Een creatieve oplossing bedenken die voor iedereen werkt 

zie ik als een echte uitdaging.’ Als consultant bij TOPdesk word je niet zomaar in het diepe gegooid, je krijgt 

een goed inwerktraject. ‘Je richt grotendeels ook zelf je traject in. Je toekomst bij TOPdesk staat niet vast 

en er wordt van je verwacht dat je initiatief toont. In tegenstelling tot andere bedrijven krijg je hier de 

combinatie van vrijheid, adviesmatig bezig zijn, afwisseling en zelf beslissingen kunnen nemen.’

Bij TOPdesk werken mensen met verschillende studieachtergronden: zowel economisch, bedrijfskundig als 

technisch. Alexander: ‘De studie op zich is niet zo belangrijk. Als consultant is het vooral belangrijk dat je 

de juiste eigenschappen hebt: je moet zelfredzaam zijn, sterk in je schoenen staan en goed de wensen van 

klanten kunnen aanvoelen. Verder moet je vooral goed in het team passen, je komt namelijk in een gezellig, 

hecht team terecht. We doen vaak dingen samen en er wordt een hoop afgelachen. We zijn allemaal jonge, 

leergierige en enthousiaste mensen die samen targets willen halen.’

Op de vraag wat nu precies hetgeen is wat Alexander het leukst aan zijn baan vindt, kon hij geen eenduidig 

antwoord geven. ‘Er zijn zo veel dingen. De vrijheid, de ongedwongen sfeer, de afwisseling. Ik kan eerlijk 

zeggen dat ik iedere dag opsta en zin heb in mijn werkdag.’ 

TOPdesk ontwikkelt, verkoopt, implementeert en ondersteunt software waarmee organisaties hun 

dienstverlening effi cië nt kunnen organiseren. Hierbij kun je denken aan de ondersteuning van 

bijvoorbeeld de klantenservice, de IT-helpdesk of een servicepunt voor Facilitaire Zaken. TOPdesk is 

opgericht in 1993 en heeft al meer dan 5.000 implementaties verricht in ruim 40 landen. 

Wil jij ook je carriè re starten bij TOPdesk? Kijk op www.topdesk.be/werk

‘Hier bepaal je je eigen toekomst’

____
‘We zijn jonge, 

leergierige 
mensen die er 

samen voor 
willen gaan’

     ____

Heilig Hartstraat 14, 2600 Antwerpen (Berchem)

t +32 (0)3 292 32 90  e info@topdesk.be

Alexander
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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	deze	mix	zijn	wij	
echter	een	unieke	richting	geworden	met	andere	behoeftes.	

Maar	 zijn	 sterkste	 kant,	 de	 variëteit,	 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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T	O	S	T	I	
Belegde	broodjes	–	Salades	–	Soep	-	

Panini	
	
	
	
	
Waarschijnlijk	de	lekkerste	broodjes	van	‘t	stad!	
Op	vertoon	van	je	lidkaart:	
0,30	euro	korting	

NIEUW!!		 	 	 	
Probeer	nu	ook	de	heerlijke	grilschotels	van	18u	tot	
22u	
Je	vindt	hen	hier:		
Korte	Winkelstraat	9	
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Praesidium	2013-2014	
Ellen	Vandevyvere	–	Praeses	

Bijnamen:	Verschilt	van	tijd	tot	tijd,	van	kapsel	
tot	kapsel!	&	Letje	Spaghettisletje		
Burgelijke	staat:	Single,	grijp	je	kans,	your	
babies	will	be	smart	&	beautiful!		
Kot:	Yes,	she	has!		
Te	herkennen	aan:	Een	ongekende	dosis	
energie,	optimisme	en	haar	never-ending	
smile		
Email:	praeses@socioeconomica.be	
	
Sander	over	Ellen	
Ik	leerde	Ellen	kennen	als	begeleider	op	de	verkenningsdagen.	
Ondanks	onze	verschillende	roots,	die	vandaag	de	dag	soms	nog	tot	
vriendschappelijke	meningsverschillen	leidt,	viel	direct	op:	een	
levenslustige,	vrolijke,	bijzonder	energierijke	en	pittige	dame!	Na	
Ellen	de	afgelopen	twee	jaar	beter	beter	te	leren	kennen	ontdekte	
ik	echter	nog	vele	andere	eigenschappen.	Haar	doorzettings-
vermogen,	haar	verdraagzaamheid	en	niettemin	een	fraaie	dosis	
empathie.	Bovendien	bevindt	er	zich	onder	dat	veranderlijke	kapsel	
een	intelligent	paar	hersenen,	wat	zich	dan	ook	vertaald	heeft	in	
voorbeeldige	studieresultaten.	Na	drie	jaar	het	West-Vlaanderen	
ingeruild	te	hebben	voor	Antwerpen,	begint	ze	het	Antwerps	al	iets	
ofwat	onder	knie	te	krijgen.	Al	valt	niet	te	ontkennen	dat	het	blijft	
opvallen	indien	ze	te	lang	op	de	Parking	heeft	vertoefd.	Ook	ging	ze	
12-13'	voor	een	halfjaar	op	Erasmus	naar	Praag!	
	
	



	 9	

	

Het	praesidium-	en	studentenleven	heeft	ze	echter	als	geen	ander	
onder	knie	in	alle	aspecten!	In	haar	derde	jaar	praesidium	zal	Ellen	
dan	ook	de	rol	van	Praeses	op	haar	nemen.	Met	het	volle	
vertrouwen	en	steun	van	iedereen,	gaat	ze	dit	zeker	en	vast	tot	een	
goed	einde	brengen!	Nu	al	wist	ze	perfect	te	doen	door	een	
Margaret	Thatcher	te	verpakken	in	een	Marilyn	Monroe.	Ofdat	Ellen	
dit	goed	gaat	doen?	Op	deze	inmiddels	retorische	vraag	weten	we	
allemaal	het	antwoord,	JA!	
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Sara	Vermeulen	–	Vice	Praeses	

Bijnamen:	Smurfin,	Marliesje	Deckers		
Burgelijke	staat:	Van	de	markt	jongens!		
Kot:	jawohl!		
Te	herkennen	aan:	Haar	prettig	
gestoordheid	&	infinite	social	skills		
Email:	vicepraeses@socioeconomica.be	

Asha	over	Sara	
De	eerste	keer	dat	je	in	contact	komt	met	onze	Sara,	merk	je	
meteen	hoe	vlot	en	sociaal	ze	is.	Altijd	is	ze	vriendelijk	tegen	
iedereen,	heel	aanspreekbaar	en	zeer	veelzijdig.	Ze	bouwt	graag	
een	feestje	en	zit	boordevol	energie!	Haar	enthousiasme	zorgt	
ervoor	dat	haar	aanwezigheid	niet	onopgemerkt	voorbij	zal	gaan.	
Verder	is	ze	ook	heel	avontuurlijk	en	houdt	ze	van	reizen.	Zo	vertrok	
ze	vorig	jaar	voor	een	semester	naar	het	mooie	Berlijn.	Meer	dan	
eens,	zal	ze	je	versteld	doen	staan.Naast	dit	zotte	en	sociale	kantje,	
is	er	ook	haar	zachte	en	betrouwbare	kant.	Een	heel	lieve	meid,	
waar	je	op	kan	rekenen.	Ze	staat	altijd	klaar	om	iedereen	te	helpen	
waar	mogelijk	en	zit	boordevol	goede	ideeën.		
Kortom	een	all-in-one	pakketje!	Zowel	een	spontane	meid	die	graag	
eens	zot	doet,	als	iemand	waar	je	echt	op	kan	bouwen.	Bij	deze	zeer	
veelzijdige	persoonlijkheid	horen	dan	ook	verscheidene	functies.	
Sara	startte	haar	Socio	Economica	carrière	als	Opifex,	werd	
vervolgens	Tutor	en	zal	dit	jaar	de	rol	van	Vice-Praeses	op	zich	
nemen.	Een	rol	die	ze,	gezien	haar	ervaring	en	grote	enthousiasme,	
ongetwijfeld	goed	zal	doen.	Met	Sara	erbij	kan	het	niet	anders	dan	
goed	gaan	dit	jaar!	
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Patrick	Bevers	-	Financiën	

Bijnamen:		Patje,	Padgina	&	DEN	HELD		
Burgelijke	staat:	Bezet,	sorry	dames!		
Kot:	Al	jarenlang	steevaste	fan	van	de	peda!		
Te	herkennen	aan:	Zijn	parfum,	zijn	nachtelijke	
oogjes	&	salsa	moves		
Email:	financien@socioeconomica.be	
	
Ellen	over	Patrick	
Patrick	‘Patje’	Bevers.	Zij	die	vaste	klant	zijn	bij	Socio	Economica	
feestjes	en	sportactiviteiten	kunnen	sinds	jaar	en	dag	niet	meer	om	
deze	jongeman	heen.	Het	voorbije	jaar	stond	hij	als	een	ware	Hulk	
in	het	doel	voor	onze	club	en	leidde	hij	onze	talrijke	sportploegen	
regelmatig	naar	een	overwinning.	Dit	leverde	hem	vaak	het	
scanderen	van	het	alom	bekende	‘Patje	is	nen	held’	op.	En	Patrick	is	
ook	een	held!	Daarom	levert	het	ons	zoveel	genoegen	dat	hij	
besloten	heeft	zijn	lidmaatschap	van	ons	praesidium	door	te	zetten,	
dit	jaar	als	Financiën,	een	functie	die	hij	zonder	twijfel	tot	een	goed	
eind	zal	brengen.	Deze	goedlachse	jongeman	is	uitzonderlijk	
getalenteerd	en	hardwerkend,	en	dit	zijn	eigenschappen	die	hem	
erg	sieren.	Verder	is	hij	een	echte	nachtuil,	en	vaak	vind	je	hem	als	
een	van	de	laatste	aanwezigen	op	een	feestje	nog	steeds	shakend	
op	een	podium.	Of	liever	‘salsa-dansend’!	Want	naast	een	zot	
feestbeest	is	Patje	ook	een	ware	salsakoning!	Helaas	moet	ik	de	
dames	teleurstellen,	want	een	fantastische	dame	heeft	Patricks	hart	
al	veroverd.	Verder	is	het	ook	algemeen	bekend	bij	ons	praesidium	
en	bij	zijn	vrienden,	dat	hij	altijd	klaar	staat	met	een	luisterend	oor	
en	goede	raad.	Wanneer	je	al	deze	kwaliteiten	bij	elkaar	optelt,	zal	
het	je	niet	verwonderen	dat	wij	ongelofelijk	blij	zijn	dat	deze	tofferd	
zich	nog	een	extra	jaar	ten	volste	zal	inzetten	voor	Socio	Economica!		
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Sien	Van	den	broeke	-	Scriptor	

Bijnamen:	Sientje,	(jullie	zijn	zo	mooi!)		
Burgerlijke	staat:	Taken	by	the	previous	Scriptor	
Kot:	Yes,	she	has!		
Te	herkennen	aan:	Glimlach	&	omhoog	getrokken	
t-shirt	
Email:	scriptor@socioeconomica.be	
	
Stijn	over	Sien	
Men	zegt	wel	eens	dat	je	eerste	indruk	de	
belangrijkste	is.	Met	dit	in	haar	achterhoofd	nam	ons	Sien	deel	aan	
ons	jaarlijks	ledenweekend.	Doordat	ze	nog	net	op	tijd	een	
openbaring	heeft	gehad	kon	ze	nog	kiezen	voor	de	geweldige	
richting	die	Sociaal	Economische	Wetenschappen	is.	Hierdoor	had	
ze	wel	het	begin	van	het	jaar	gemist,	dus	was	zij	voor	de	meeste	
onder	ons	een	nobele,	knappe	onbekende	op	het	ledenweekend.	
Sien	wist	daar	echter	snel	verandering	in	te	brengen	op	haar	geheel	
eigen	manier	die	nog	steeds	in	ons	(vooral	het	mannelijk	deel)	
collectief	geheugen	staat	gegraveerd.	Na	dat	weekend	was	ze	dus	
geen	nobele	onbekende	meer	maar	een	zeer	bekend	gezicht	en	
eentje	dat	we	vanaf	dan	zowat	bij	elke	activiteit	zagen	verschijnen.	
Zo	leerden	we	Sien	kennen	als	een	enthousiaste,	sociale,	
humoristische	dame.	
Laat	komend	jaar	je	creatieve	brein	maar	eens	volledig	los	op	alles	
wat	je	bij	elkaar	zult	pennen	en	negeer	dat	gevoel	van	onzekerheid	
compleet.	Je	hebt	grote	schoenen	te	vullen	in	je	functie,	maar	er	is	
geen	haar	op	onze	gezamenlijke	hoofden	dat	er	aan	twijfelt	dat	je	
daar	in	verve	in	gaat	slagen!	
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Ignace	Vercauteren	–	Communicator	

Bijnamen:	Ignacio,	Cruella	&	Mr.	Gagnam	Style		
Burgerlijke	staat:	Single	but	you're	welcome	to	
change	that!		
Kot:	Nein,	wel	altijd	in	t'stad	te	vinden!		
Te	herkennen	aan:	Altijd	in	de	party-mood	
gepaard	met	dansbenen	om	U	tegen	te	zeggen		
Email:	communicator@socioeconomica.be	

Caroline	over	Ignace	
“Ignace”	Wauw!	Een	naam	om	te	onthouden…	dat	was	het	eerste	
waar	ik	aan	dacht	toen	ik	Ignace	had	ontmoet	op	één	van	de	vele	
geweldige	feestjes.	Deze	“diva”	doet	echt	iedereen	perplex	staan.	
Deze	jongeheer	zouden	jullie	zeker	moeten	leren	kennen!	Een	SEW-
er	die	er	gewoonweg	staat.	Op	het	eerste	zicht	heel	speels,	lollig,	
een	echte	knuffelaar…	het	tweede	zicht	is	nog	veelbelovender,	
geloof	mij!		
Niets	is	te	zot	voor	deze	heer!	Imitaties	van	Psy	en	zijn	Gangnam	
Style	of	zelfs	Cruella	de	Vil	en	een	apenpakje…	het	staat	hem	
allemaal	beeldig!	Toch	is	Ignace	er	niet	enkel	om	de	gekste	avonden	
mee	te	beleven,	ook	voor	een	rustigere	babbel	en	de	gezelligste	
momenten	kan	je	bij	hem	terecht.	
Komend	academiejaar	zal	Ignace	zich	helemaal	geven	binnen	zijn	
functie	communicator	en	ook	geheel	voor	de	club!	Hiervoor	geef	ik	
jullie	mijn	woord.	Wees	welkom	bij	deze	jongeheer!	Je	gaat	het	je	
niet	beklagen!	Watch	out	for	this!	
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Sander	De	Roeck	–	Feest	

Bijnamen:	Sandy,	Rosse	Vonk,	gewoonweg	
Sander		
Burgerlijke	staat:	Vrijgezel		
Kot:	Ja	(met	een	leuke	onderbuur…gni	gni)		
Te	herkennen	aan:	Zijn	Venetiaansblonde	
lokken	&	Epic	dancemoves!		
Email:	feest@socioeconomica.be	

Sophie	over	Sander	
Onze	Sander	is	altijd	al	een	beetje	een	specialleke	geweest	in	ons	
praesidium.	Naast	het	feit	dat	hij	geboren	is	als	ginger,	heeft	hij	
gekozen	om	geen	SEW	te	volgen.	Maar	toch	ademt	deze	student	
sociologie	één	en	al	Socio	Economica	uit!	Sander	is	een	übersociale	
kerel	die	graag	allerlei	tips	en	trucs	deelt	met	zijn	medemens.	Er	zijn	
weinig	mensen	op	de	UA	waar	Sander	nog	nooit	een	klapke	mee	
gedaan	heeft.	Naast	constant	nieuwe	vrienden	maken,	babbelen,	
slapen	en	mijn	eten	schooien,	is	onze	Sander	verknocht	aan	de	
sjotterkas	in	het	stamcafé.	Als	nieuwe	Feest	zal	hij	dus	niet	meer	uit	
den	Barbier	weg	te	slaan	zijn.	Want	hij	heeft	niet	alleen	op	de	
sjotterkas	zijn	stempel	gedrukt,	maar	ook	op	de	tafel.	Terwijl	
iedereen	zichzelf	en	de	anderen	onder	tafel	drinkt,	springt	Sander	
op	diezelfde	tafel	om	al	zijn	dansmoves	boven	te	toveren!		
Wie	een	battle	aandurft	met	deze	danskoning	verdient	alvast	
eeuwig	respect!	Ik	ben	er	van	overtuigd	dat	onze	dansende	Sander	
en	drinkende	Jeroen	samen	een	topteam	vormen!	De	komende	
feestjes	gaan	een	knaller	van	formaat	zijn!	Ik	kijk	er	alvast	naar	uit!	

	



	 15	

Jeroen	Neegers	–	Feest	

Bijnamen:	Neegers,	Negro		
Burgerlijke	staat:	Not	available!		
Kot:	Of	course,	vlakbij	Ossenmarkt!		
Te	herkennen	aan:	Zijn	affectie	voor	bier	
&	dode	vissen!		
Email:	feest@socioeconomica.be	

Pascaline	over	Jeroen	
Het	begin	van	het	academiejaar	betekent	een	gloednieuw	
praesidium.	Met	enige	trots	mag	ik	jullie	dan	ook	voorstellen	aan	
onze	nieuwe	‘Feest’	Jeroen.	Hij	is	alles	waar	een	echte	Socio	
Economicaan	voor	staat:	spontaan,	zorgzaam,	vrolijk,	praatgraag,	
leergierig,	creatief	en	een	tikkeltje	gek	(ach	ja,	dat	zijn	we	allemaal	
een	beetje,	toch!?).	
Jeroen	is	van	alle	markten	thuis.	Bij	hem	kan	je	altijd	terecht	voor	
een	leuke	babbel	over	muziek,	series,	films,	boeken,	actua	en	ga	zo	
maar	door.	Hiernaast	kan	je	hem	in	geval	van	verveling	ook	altijd	
vragen	om	een	potje	‘waterpistoolschieten’	te	spelen.	Ik	betwijfel	
dat	hij	hier	nee	op	zou	antwoorden,	al	zouden	voorbijrijdende	
chauffeurs	er	misschien	anders	over	denken.	
Deze	deugniet	heeft	als	‘Feest’	de	zware	taak	gekregen	om	de	
geweldige	feestjes	van	de	vorige	jaren	te	evenaren.	Alsof	deze	last	
nog	niet	zwaar	genoeg	is,	wordt	Socio	Economica	vijf	jaar.	Uiteraard	
moet	dit	groots	gevierd	worden.	Ik	heb	er	dan	ook	het	volste	
vertrouwen	in	dat	Jeroen	en	zijn	mede-‘Feest’	Sander	er	niets	
anders	dan	één	groot	spektakel	van	gaan	maken.	Jeroen,	ik	ben	blij	
met	jou	in	ons	team.	
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Evelien	Campforts	–	Sport	

Bijnamen:	Beest,	Cantusterror		
Burgerlijke	staat:	Ready	to	be	captured!			
Kot:	Een	mooi	stulpje	aan	de	Paardenmarkt!		
Te	herkennen	aan:	Haar	sportieve	begaafdheid	
&	Rebellerende	gave	op	cantussen		
Email:	sport@socioeconomica.be	
	
Sara	V.	over	Evelien	
Toen	Evelien	kwam	solliciteren	voor	sport	was	ik	écht	ongelofelijk	
blij.	Ik	had	haar	vorig	jaar	in	verschillende	sporttakken	bezig	gezien	
en	zag	de	gedrevenheid	en	sportiviteit	eraf	spatten.	Je	moet	het	
maar	doen:	op	maandagavond	je	mannetje	staan	in	het	klio-socio	
economica	team	door	weer	en	wind.	Sport	praeses	zit	haar	écht	als	
gegoten!	Wat	ik	op	praesidiumweekend	(en	op	de	cantus	:p)	heb	
mogen	merken	is	dat	het	spreekwoord	"Stille	Waters,	Diepe	
gronden"	heel	toepasselijk	op	Evelien	is.	Ze	kan	heel	pienter	en	
grappig	uit	de	hoek	komen	op	onverwachte	momenten	en	is	zeker	
niet	op	haar	mondje	gevallen!!	Daarom	ben	ik	ervan	overtuigd	dat	
Evelien	zeker	haar	mannetje	zal	kunnen	staan	in	het	mannen-
bastion!	Evelien	is	trouwens	de	eerste	vrouwelijke	sportpraeses	in	
de	socio	economica	geschiedenis,	als	dat	geen	mijlpaal	is!	Ze	zal	de	
sport	in	socio	economica	een	eigen	touch	geven	want	deze	frisse	
jonge	dame	is	uiterst	creatief	en	komt	dan	ook	op	de	proppen	met	
nieuwe	ideeën!	Onze	vorige	sportpraesesen	hebben	Socio	
Economica	als	sportclub	op	de	kaart	gezet.	Van	de	prestaties	die	
vorig	jaar	neergezet	werden,	konden	we	3	jaar	geleden	enkel	maar	
dromen!	Zeker	weten	dat	Evelien	het	minstens	even	goed	zal	doen	
als	haar	mannelijke	voorgangers	en	onze	sportieve	socio	
economicanen,	indien	nog	mogelijk,	naar	een	volgend	level	leiden!	
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Caroline	Palmers		-	PR	

Bijnamen:	Palmke,	Onzen	Limburger		
Burgerlijke	staat:	Taken,	sorry!		
Kot:	Reken	er	maar	op!		
Te	herkennen	aan:	Haar	episch	accent	en	gevatte	
opmerkingen!		
Email:	publicrelations@socioeconomica.be	
	
Fran	over	Caroline	
Ons	Caroline	ken	je	meteen!	Met	haar	stralende	glimlach	en	
enthousiasme	kan	het	eigenlijk	niet	anders	dan	dat	je	direct	
sympathie	voor	haar	hebt!	Ze	is	bij	vele	ook	wel	bekend	door	haar	
accent.	Ja,	ons	Caroline	is	een	Limburgse	(en	wat	voor	één!).	Dus	als	
het	ooit	eens	gebeurt	dat	ons	Caroline	wat	trager	is	dan	iedereen	
anders,	steek	het	daar	maar	op!	Ze	is	altijd	in	voor	een	gezellig	
babbeltje	en	bij	haar	voel	je	je	direct	op	je	gemak.	Het	is	daarom	
ook	dat	ze	dit	jaar	de	perfecte	PR	gaat	zijn	voor	Socio	Economica!	In	
no-time	heeft	ze	al	die	sponsors	overtuigd	om	de	beste	studenten-
vereniging	van	het	land	te	sponsoren!!	Je	kan	ook	bij	haar	terecht	
om	hulp	of	als	je	raad	nodig	hebt,	ze	zal	je	altijd	met	even	veel	
plezier	helpen!	Ons	Caroline	geniet	ook	ten	volle	van	het	
studentenleven,	en	is	als	het	ware	een	echt	feestbeest!	Wij	hebben	
elkaar	zelfs	leren	kennen	op	1	van	de	fantastische	cocktailfeestjes	
die	Socio	Economica	doorheen	het	jaar	heeft	georganiseerd!	
Sindsdien	heb	ik	ondervonden	dat	je	met	Caroline	altijd	plezier	
maakt	en	je	je	met	haar	in	de	buurt	geen	seconde	verveelt!	Jongens,	
ik	zal	jullie	moeten	teleurstellen!	Jullie	maken	geen	kans	meer	bij	
deze	jongedame!	Caroline	heeft	al	vanaf	haar	eerste	jaar	aan	de	
universiteit	een	leuk	vriendje,	Thomas,	en	hij	is	niet	alleen	haar	
vriendje	maar	tegelijkertijd	ook	haar	kotgenoot!	Caroline,	ik	weet	
zeker	dat	je	het	dit	jaar	geweldig	gaat	doen!	
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Pascaline	Anné	–	PR	

Bijnamen:	Pasca,	Pasc	&	Pasquale		
Burgerlijke	staat:	Boys,	waag	jullie	kans!		
Kot:	Nee,	vanaf	dit	jaar	is	het	weer	
pendelen	naar	Temse		
Te	herkennen	aan:	Haar	stralende	
persoonlijkheid	en	glimlach		
Email:	publicrelations@socioeconomica.be	
	
Sara	L.	over	Pascaline	
Onze	lieve	Pascaline	is	één	van	de	nieuwe	praesidiumleden	die	hier	
al	meer	dan	3	jaar	op	de	campus	rondloopt.	Ze	kent	het	reilen	en	
zeilen	van	het	studentenleven	dus	al	als	geen	ander.	Hoewel	veel	
mensen	haar	naam	niet	kunnen	schrijven,	zal	het	niet	lang	duren	
voor	je	haar	leert	kennen.	Onze	Temse	beauty	staat	bekend	om	
haar	lieve	persoonlijkheid	en	haar	spontaniteit.	Haar	mooie	glimlach	
laat	alle	mannenharten	sneller	slaan.	En	heb	je	nood	aan	een	babbel	
of	wil	je	eerder	eens	goed	uit	de	bol	gaan	op	een	feestje?	Dan	is	
Pascaline	het	ideale	gezelschap.	Ze	heeft	een	open,	warme	
persoonlijkheid	waarbij	je	je	gemakkelijk	aanvaard	voelt.	Ook	tegen	
een	namiddagje	shoppen	zegt	ze	geen	nee.	Dit	jaar	verzorgt	ze	
samen	met	Caroline	de	functie	van	PR,	zonder	twijfel	een	echt	
topteam!	Haar	charmes	zullen	ook	onze	sponsors	niet	onberoerd	
laten.	
Ik	ben	er	zeker	van	dat	deze	fantastische	dame	haar	functie	met	
veel	enthousiasme	en	inzet	zal	vervullen	en	dat	haar	aanwezigheid	
in	ons	team	er	zal	toe	bijdragen	dat	dit	jaar	een	formidabel	jaar	
wordt!	
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Fran	D'Haens	–	Cultuur	

Bijnamen:	Frangipan,	Franneman,	Franni	&	Franta		
Burgerlijke	staat:		Waag	je	kans	als	je	durft!		
Kot:		En	wat	voor	één!		
Te	herkennen	aan:	Een	eeuwige	glimlach	vergezeld	
door	een	niet-aflatend	optimisme		
Email:	cultuur@socioeconomica.be	
	
Patrick	over	Fran	
Met	veel	trots	en	het	nodige	tromgeroffel	stel	ik	u	voor	aan	een	
nieuw	en	groots	praesidiumlid,	ons	Franneke!	Met	haar	volle	1m52,	
of	was	het	nu	1m53,	zal	zij	zich	dit	academiejaar	vol	overgave	
storten	op	de	organisatie	van	onze	culturele	activiteiten.	Als	echte	
toneeldame	ben	ik	er	gerust	in	dat	zij	dat	helemaal	goed	gaat	doen.	
Behalve	cultuur	opsnuiven,	is	deze	dame	ook	een	echte	
partyanimal.	In	haar	eerste	jaar	heeft	ze	al	laten	zien	dat	je	met	haar	
altijd	goed	bent	voor	een	zot	feestje!	Meer	van	dat	komend	
academiejaar!	
Van	het	begin	is	al	meteen	duidelijk	dat	ze	over	perfecte	social	skills	
beschikt.	Als	je	niet	met	haar	bevriend	geraakt	is	het	JOUW	schuld,	
want	ze	pakt	letterlijk	iederéén	in	bij	het	eerste	contact.	Grappig	
hoef	je	er	wel	niet	voor	te	zijn,	want	lachen	doet	ze	echt	met	álles!	
Sfeer	verzekerd	dus	met	Fran	in	de	groep.	Op	naar	een	geslaagd	
eerste	praesidiumjaar!	
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Sara	Lemmens	–	Tutor	

Bijnaam:	Saar,	Boechout		
Burgerlijke	staat:	Ready	to	be	swept	off	her	feet!		
Kot:	Nein	mann		
Te	herkennen	aan:	Gibberend	lachje	en	de	wodka	op	
de	cantus		
Email:	tutor@socioeconomica.be	
	
Jeroen	over	Sara	
Eén	van	de	vele	nieuwe	gezichten	bij	Socio	Economica,	net	zoals	ikzelf,	
is	Sara,	één	van	de	drie	tutors.	Deze	altijd	goedgezinde	madam	zal	het	
komende	jaar	een	lichtbaken	zijn	voor	diegenen	die	wat	hulp	nodig	
hebben	met	bepaalde	vakken,	en	die	haar	uitleg	en	tot-ver-buiten-
Boechout-bekende	hulpvaardigheid	goed	kunnen	gebruiken.	Ze	zal	in	
ieder	geval	altijd	klaarstaan	voor	onze	eerste-jaars!	Voor	die	
enthousiastelingen	onder	ons	die	haar	beter	willen	leren	kennen,	is	er	
nog	goed	nieuws,	want	Sara	is	ook	een	fervent	twitteraar!	Dus	zij	die	
niet	genoeg	van	haar	kunnen	krijgen,	maakt	uzelf	een	twitterke	aan	en	
hashtagged	erop	los,	of	kom	gewoon	is	een	babbelke	slaan	met	haar	
op	één	van	onze	vele	geroemde	activiteiten.	Sara	is	immers	de	
vriendelijkheid	in	levende	lijve	of	zoals	een	vriendin	eens	zei:	das	echt	
wel	een	superlieve!	Wie	trouwens	op	musicals	of	theaters	een	warme	
lieflijke	gloed	opmerkt,	zal	hoogstwaarschijnlijk	niet	veraf	zijn	van	Sara.	
Zij	is	namelijk	wel	eens	te	vinden	voor	een	avondje	hoge	cultuur.	En	
mits	mevrouw	ook	wel	eens	te	vinden	is	voor	een	zot	avondje,	is	de	
kans	groot	dat	we	eens	een	live-optreden	kunnen	zien	op	één	van	de	
vele	zotgrave	feesjes	in	den	Barbier,	in	gezelschap	van	haar	crazy-
party-crew	Ellen	en	Asha!	Bereid	u	dus	maar	voor	op	zot-interessante	
bijlessen	(waarbij	de	awesome-graadmeter	even	hoge	niveaus	als	onze	
feestjes	zal	bereiken)	alsook	een	zot-bangelijk	academiejaar!	Ik	ben	blij	
dat	jij	in	mijn	team	zit	Sara,	jij	gaat	dat	goed	doen!	
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Sophie	Franck	–	Tutor	

Bijnaam:	Soof,	Soph	&	Sophietje		
Burgerlijke	staat:	Vrijgezellig		
Kot:	Jazeker,	een	verdiepje	scheidt	haar	van	onze	
praeses!		
Te	herkennen	aan:	Crazy	dancemoves	&	stralende	
persoonlijkheid!		
Email:	tutor@socioeconomica.be	

Evelien	over	Sophie	
Sophie	staat	natuurlijk	voor	Super	Ongelofelijke	Party-animal	(en)	
Hero	in	Everything.	Ze	is	super	lief,	sociaal,	grappig	en	behulpzaam,	
daarom	is	er	geen	twijfel	mogelijk	dat	ze	de	ideale	tutor	wordt.	
Jullie	zullen	zeker	bij	haar	terecht	kunnen,	jammer	genoeg	niet	in	
het	2e	semester	want	dan	is	ze	op	Erasmus	naar	het	o	zo	mooie	
Zwitserland.	Ze	staat	altijd	klaar	voor	jullie	vragen.	Zeker	is	ze	ook	te	
vinden	voor	een	goed	feestje!	Je	hoeft	zeker	geen	schrik	van	haar	te	
hebben,	ze	is	super	lief!	(zoals	ik	al	zei…	maar	ik	moet	het	
benadrukken!)	
Sophie	is	al	een	echte	kei	in	de	richting	SEW,	het	wordt	haar	5e	jaar	
aan	de	ua.	Ze	is	een	sew’er	in	hard	en	nieren	en	gaat	haar	master	
SEW	afmaken	in	Zwitserland.	Het	is	haar	2e	jaar	in	het	praesidium,	
vorig	jaar	heeft	ze	de	functie	PR	gedaan	voor	onze	club	en	dat	deed	
ze	geweldig!	
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Asha	Monteyne	–	Tutor	

Bijnamen:	Miss	USA,	Jafar	&	The	ASHAnator		
Burgelijke	Staat:	Let	the	games	begin!		
Kot:	Jazekers!		
Te	herkennen	aan:	Eeuwig	enthousiasme,	killer	
legs	&	beaming	smile!		
Email:	tutor@socioeconomica.be	
	
Ignace	over	Asha	
Ik	heb	hier	de	eer	om	ons	Asha	voor	te	stellen.	Asha	is	één	van	de	
boemekes	die	onze	richting	rijk	is.	Met	haar	natuurlijke	charme	weet	ze	
iedereen	te	intrigeren.	We	zijn	immens	overgelukkig	dat	Asha	een	
geweldig	avontuur	zal	beleven	dit	jaar.	Ze	gaat	immers	een	half	jaar	op	
Erasmus	naar	Buffalo	in	de	staat	NY!	Ongetwijfeld	zal	ze	daar	de	tijd	van	
haar	leven	hebben	maar	geen	nood	vanaf	het	tweede	semester	is	onze	
bevallige	tutor	weer	bij	ons.	Aangezien	ze	op	kot	zit	vlakbij	de	
ossenmarkt,	mist	ze	nooit	iets	van	de	actie	van	het	studentenleven.	Ze	
rolt	uit	haar	bed	en	ze	is	present!	Ergens	is	het	ook	geen	wonder	dat	ze	
op	kot	zit	want	Asha	komt	namelijk	uit	een	dorpje	uit	het	verre	Vlaams-
Brabant	genaamd	Schiplaken	(enkel	te	vinden	met	een	gps).	Nu	nog	wat	
meer	over	de	awesomeness	die	Asha	belichaamt.	Als	je	iemand	zoekt	om	
foute	muziek	en	hits	uit	de	nineties	mee	te	brullen,	is	Asha	de	geknipte	
vrouw!	Ambiance	verzekerd!		Verder	kunnen	we	stellen	dat	Asha	een	
brok	energie	is.	Ze	is	altijd	te	vinden	voor	een	goed	feestje	en	is	zonder	
twijdel	een	sociaal	iemand	waarmee	je	je	altijd	kan	amuseren	en	is	
natuurlijk	ook	iemand	op	wie	je	altijd	kan	rekenen.	Pas	echter	wel	op!	Als	
ze	wordt	opgedragen	om	zich	over	te	geven	aan	haar	duistere	kant,	zal	
ze	dit	met	volle	overgave	doen.	(Geen	enkele	vis	is	dan	nog	veilig!)	Ten	
slotte	wil	ik	nog	eens	benadrukken	dat	ze	het	hart	op	de	juiste	plaats	
heeft	en	ze	altijd	zal	klaarstaan.	Hierdoor	ben	ik	er	stee-vast	van	
overtuigd	dat	ze	de	functie	Tutor	met	glans	zal	afwerken	dit	jaar!	
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Stijn	Wagemans	–	Organisator	

Bijnamen:	Stino		
Burgerlijke	status:	Single	&	ready	to	mingle!		
Kot:	Ideaal	gelegen	in	de	studentenbuurt		
Te	herkennen	aan:	Zijn	epische	
gezichtsuitdrukkingen	op	foto's	#modelskills		
Email:	organisator@socioeconomica.be	
	
Sien	over	Stijn	
Enkelen	van	jullie	hebben	misschien	al	een	glimp	van	hem	mogen	
opvangen	in	het	promofilmpje	van	Kotweb	–	zijn	grote	doorbraak	in	de	
acteerwereld	–	waarin	hij	de	rol	opneemt	van	voorbeeldige	student.	Voor	
zij	die	het	geluk	nog	niet	hebben	gehad	deze	parel	uit	Sint-Niklaas	te	leren	
kennen,	stel	ik	jullie	hem	met	veel	plezier	voor.	In	het	“gewone”	leven	
(voor	zover	zijn	leven	zo	bestempeld	kan	worden)	is	Stijn	a.k.a.	Stino	
student	SEW,	maar	veel	belangrijker	nog	is	hij	daarnaast	volwaardig	
praesidiumlid	van	Socio	Economica.	Voor	het	derde	jaar	op	rij	zal	hij	het	
praesidium	vervolledigen.	De	vorige	twee	jaren	koos	hij	voor	Sport	en	
Financiën,	twee	functies	die	hij	met	glans	vervulde.	Maar	deze	jongeman	
kent	geen	grenzen.	Dit	jaar	staat	een	nieuwe	uitdaging	hem	te	wachten	en	
zal	hij	de	gloednieuwe	functie	van	Organisator	vervullen.	Met	woord	en	
daad	zal	hij	zijn	geliefde	club	bijstaan	waar	nodig	en	alles	in	goede	banen	
leiden.	En	we	hebben	er	het	volste	vertrouwen	in,	want	op	Stijn	kan	je	
bouwen.	Zijn	doorzettingsvermogen	en	wilskracht	heeft	hij	misschien	
overgehouden	aan	zijn	tijd	in	het	leger,	zijn	beroemde	party	skills	echter	
zijn	aangeboren.	Daarnaast	kan	je	bij	Stijn	ook	altijd	terecht	voor	een	goeie	
babbel,	het	liefst	met	een	fris	pintje	erbij.	En	last	but	not	least:	bij	Stijn	is	
iedereen	altijd	welkom	voor	een	stevige	voordrink	op	zijn	kot,	en	deze	pre-
drinks	leiden	altijd	tot	legendarische	feestjes!	Ik	ben	alvast	uiterst	en-
thousiast	om	met	deze	bangelijke	kerel	en	ontembaar	feestbeest	in	het	
praesidium	te	mogen	zitten	en	ben	er	van	overtuigd	dat	het	een	topjaar	
zal	worden!	
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Lore	Goossens	–	Pro-senior	

Bijnamen:	die	Lore,	Looooooooore,	Gore	
Loossens,	dat	heet	beest!		
Burgerlijke	staat:	Waag	uw	kans!		
Kot:	Sowieso,	locatie	nog	vast	te	stellen…		
Te	herkennen	aan:	Haar	lieve,	gouden	lach	en	
fleurig	humeur	
	
Ellen	over	Lore	
Het	is	extreem	moeilijk	om	de	passende	woorden	te	vinden	om	
deze	fantastische	jongedame	te	omschrijven,	maar	ik	zal	het	toch	
proberen.	Lore	is	een	schat	van	een	vrouw	en	een	ongelofelijk	
goede	vriendin	voor	iedereen	die	de	eer	heeft	haar	te	mogen	
kennen.	Ze	is	goedlachs	en	hardwerkend,	en	geniet	met	volle	
teugen	van	het	leven.	Een	gezellig	avondje	of	een	goed	feestje	met	
bijpassende	voordrink	zal	ze	zelden	afslaan,	en	hoewel	ze	een	
elegante	dame	is,	kan	ze	als	de	beste	cantussen.	Op	deze	
gelegenheden	wordt	zelfs	steevast	een	nummer	aan	haar	gewijd.	
Voor	zij	die	het	nog	niet	kennen:	sla	uw	codex	open	op	pagina	454.	
Iedere	persoon	die	ooit	iets	met	Socio	Economica	te	maken	heeft	
gehad,	weet	dat	Lore	drie	jaar	met	hart	en	ziel	gewerkt	heeft	om	
van	deze	club	te	maken	wat	ze	vandaag	is.	Ze	startte	als	quaestor	bij	
onze	club,	en	vervulde	deze	functie	met	glans.	Het	opeenvolgend	
jaar	stond	ze	El	Vince	met	raad	en	daad	bij	als	vice	praeses	waar	ze	
het	reilen	en	zeilen	van	de	club	nóg	beter	leerde	kennen.	Socio	
Economica	juichtte	wanneer	zij	afgelopen	jaar	besloot	aan	het	roer	
te	gaan	staan	en	ze	leidde	ons	tot	het	beste	jaar	dat	we	tot	nog	toe	
gekend	hebben.	Het	is	dan	ook	als	vanzelfsprekend	dat	deze	heldin	
dit	jaar	tot	prosenior	werd	verkozen.	Het	is	mij	alleszins	een	eer	om	
die	Lore	te	mogen	opvolgen	en	ik	wil	haar	graag	danken	voor	de	
prachtige	jaren	die	ze	bij	ons	heeft	doorgebracht,	Socio	Economica	
zou	niet	hetzelfde	geweest	zijn	zonder	haar!	
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Willem	Doms	–	Kroegbaas	

Bea	Cantillon	–	Meter	

Ive	Marx	–	Peter	
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Pasta Bar Spirell i  
Verse pasta vanaf 4,50 €/Keuze uit 9 huisgemaakte sauzen 

Open : Ma-Vr tussen 11u-14 en 17-20u 
Paardenmarkt 57 – 2000 Antwerpen 

10% studenten korting 
MET DEZE BON EXTRA 10% studenten korting 
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Het	eerste	semester	van	Socio	Economica	

Tutor	&	peter-	en	meterwerking	
Hallo	allemaal!	
	
Wij	zijn	Sara,	Sophie	en	Asha,	de	nieuwe	tutors	van	Socio	
Economica!	Wij	richten	ons	voornamelijk	op	de	nieuwe	leden	die	
waarschijnlijk	vol	met	vragen	zitten.	Een	nieuwe	school,	een	nieuwe	
omgeving,	het	is	allemaal	wat	aanpassen.	Wij	zullen	daarom	
proberen	om	iedereen	met	raad	en	daad	bij	te	staan!	Hebben	jullie	
een	vraag	i.v.m.	SEW,	jullie	studieprogramma,	Antwerpen,	
enzovoort?	Dan	kunnen	jullie	ons	altijd	aanspreken	of	een	mailtje	
sturen	naar	tutor@socioeconomica.be!	
	
Ook	dit	jaar	organiseren	wij	verschillende	aanspreekmomenten	om	
jullie	een	leuke	start	te	geven:	

- Op	dinsdag	24	september	(om	12.30u)	en	woensdag	25	
september	(om	16u)	organiseren	wij	een	infomoment	voor	
het	samenstellen	van	jullie	studieprogramma	in	het	UP	(=	
Zomaar	een	dak,	bevindt	zich	in	de	Prinsstraat)	

- Op	maandag	7	oktober	is	er	op	dezelfde	locatie	de	Peter-	
en	Meteravond!	Op	deze	avond	kan	je	alle	nieuwe	SEW-
studenten	leren	kennen	op	een	leuke	manier	én	je	krijgt	
een	peter	of	meter	toegewezen	waar	je	het	hele	jaar	door	
bij	terecht	kan	voor	al	je	vragen.	Vergeet	niet	in	te	
schrijven	voor	vrijdag	4	oktober!	

- Ook	dit	jaar	organiseren	wij	oefensessies	voor	wiskunde.	
Deze	zijn	volledig	gratis	en	gaan	ook	door	op	het	UP.	Meer	
informatie	volgt	nog,	hou	de	facebook	en	de	site	van	Socio	
Economica	goed	in	de	gaten!	



	 28	

Wij	hopen	jullie	allemaal	te	zien	op	onze	activiteiten	en	voor	
degenen	die	nog	niet	ingeschreven	zijn	voor	de	peter-	en	
meteravond	(zowel	peters/meters	als	peter-/meterkindjes)	stuur	zo	
snel	mogelijk	een	mail	naar	tutor@socioeconomica.be	(en	liefst	
voor	vrijdag	4	oktober).	
	
Veel	succes	met	de	start	van	het	nieuwe	academiejaar	en	hopelijk	
tot	snel!	
	
Sara,	Sophie	en	Asha	
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PR	
Als	PR’s	houden	wij,	Pascaline	en	Caroline,	ons	bezig	met	de	
sponsoring	van	het	geweldige	Socio	Economica.	Hiernaast	hebben	
we	ook	de	taak	om	contacten	met	bedrijven	te	leggen	en	te	
onderhouden	om	zo	de	naambekendheid	van	de	studierichting	SEW	
te	vergroten.	We	vinden	het	dan	ook	heel	belangrijk	dat	SEW-
studenten	een	gepaste	en	boeiende	job	vinden.	Om	jullie	voor	de	
toekomst	klaar	te	stomen,	organiseren	we	op	22	oktober	van	13u	
tot	14u30	samen	met	onze	hoofdsponsor	TOPdesk	een	'cv-training'.	
Deze	workshop	kan	zowel	voor	master-	als	bachelorstudenten	
interessant	zijn.	Het	maken	van	een	duidelijke	en	aantrekkelijke	cv	
is	handig	bij	de	sollicitaties	voor	je	eerste	job,	maar	komt	ook	van	
pas	bij	het	solliciteren	voor	een	studentenjob.		
Hiernaast	organiseert	Socio	Economica	in	het	begin	van	het	tweede	
semester	een	bedrijvenevent.	Over	dit	bedrijvenevent	en	de	'cv-
training'	van	TOPdesk	zal	tijdens	het	jaar	meer	informatie	
verschijnen	in	jullie	mailbox	en	via	Facebook.	
We	hopen	jullie	allen	in	grote	getale	op	onze	activiteiten	te	
verwelkomen.	
	
Groetjes	en	tot	snel!		
	

	
	
	
	
	
	
	
	

Pascaline	Anné	 	 	 	 Caroline	Palmers	
PR	2013-2014	 	 	 	 PR	2013-2014	
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Feest	
Zoals	inmiddels	al	wel	bekend	zal	zijn	is	het	dit	jaar	een	Lustrum	jaar	
voor	Socio	Economica.	Op	vlak	van	feest	wordt	dit	vertaald	in	nog	
grotere	en	nog	zottere	Pubs	en	TD's.	Daarom	hebben	we	voor	het	
eerste	semester	drie	awesome	Pubs	en	één	grandioze	TD	in	petto.	
We	gaan	alvast	van	start	3	oktober	in	café	Barbier	met	onze	
Messagepub.	Hieraan	gaat	een	zwoele	speeddate	vooraf.	Met	
andere	woorden	de	perfecte	gelegenheid	om	nieuwe	mensen	te	
leren	kennen	en	wie	weet	meer...!	Dit	alles	met	de	beste	cocktails	
tegen	studentvriendelijke	prijzen.	Onze	tweede	pub	vindt	plaats	op	
29	oktober	in	café	Barbier.	Op	deze	cocktailpub,	genaamd	Clash	of	
The	Sexes,	strijden	mannen	en	vrouwen	op	studentikoze	wijze	met	
elkaar	;)!	Op	12	november	organiseren	we	samen	met	Klio	en	Imbit	
onze	alom	bekende	Shut	up	and	Kiss	Me	TD	in	café	Local.	Dit	jaar	
nog	grootser	en	met	nog	meer	specials	als	in	de	vorige	drie	edities!	
Om	het	eerste	semester	af	te	sluiten	halen	we	een	oude	klassieker	
terug!	De	Beauty	and	The	Nerd	pub	zit	nog	steeds	in	het	collectief	
geheugen	van	velen	gegrift.	Hetzelfde	concept,	dezelfde	shotjes,	26	
november.	Don't	change	a	winning	team!	Meer	informatie	over	de	
pubs	en	TD	volgen	later	nog!	Voor	nu:	neem	alvast	je	agenda	en	zet	
enkele	dikke	cirkels	rond	de	data,	want	deze	wil	je	voor	geen	geld	
van	de	wereld	missen!		

	
	
	
	
	
	

Sander	De	Roeck		 	 	 Jeroen	Neegers	
Feest	2013-2014		 	 	 Feest	2013-2014	
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Sport	
Hoi	hoi,	mijn	naam	is	Evelien	en	ik	word	jullie	Sport	het	komende	
academiejaar!	Het	universiteitsleven	is	veel	meer	dan	studeren	
alleen,	en	sport	is	hierbij	de	ideale	uitlaatklep	om	je	eens	volledig	te	
laten	gaan!	Zowel	de	teamspelers	als	de	supporters	kunnen	hun	
energie	kwijt	bij	Socio	Economica.	Daarnaast	is	de	sfeer	in	onze	
sportteams	ongezien	en	nergens	anders	vindbaar!	
	
Ben	je	een	sportieveling	en	heb	je	nog	geen	plek	gevonden	om	je	
talenten	te	ontplooien?	Dan	ben	je	bij	Socio	Economica	op	de	juiste	
plaats.	We	strijden	in	voetbal,	volleybal,	zaalvoetbal	en	
basketbalcompetitie.	Na	het	succes	van	vorig	jaar	doen	we	de	
veldvoetbal	opnieuw	met	Klio,	een	andere	toffe,	sportieve	
studentenclub.	De	competities	zijn	zowel	voor	jongens	als	meisjes,	
en	voor	de	stoere	chicks	is	de	outdoor	voetbal	competitie	gemengd.	
Voel	je	je	geroepen,	kom	dan	zeker	eens	langs.	Laat	je	zeker	niet	
afschrikken,	ook	mensen	zonder	ervaring	zijn	zeker	welkom!	Het	is	
altijd	een	gezellige	boel	in	onze	ploeg,	ook	na	de	wedstrijd!	De	
derde	helften,	zoals	men	dat	in	sporttermen	noemt,	zijn	zeker	zo	
plezant	als	de	competities	zelf!	De	sporters	en	supporters	praten	
gezellig	bij	met	een	fris	pintje	in	de	hand!	
	
Als	je	meer	info	wil	of	je	wil	inschrijven,	kan	je	me	vinden	op	
Student	on	Stage	en	de	peter-	en	meteravond	of	gewoon	een	
praatje	maken	als	je	me	ziet.	Daarnaast	kan	je	ook	altijd	een	mailtje	
sturen	naar	sport@socioeconomica.be	
Allemaal	komen!	Het	wordt	weer	een	bangelijk	
sportief	jaar!	
	
Evelien	Campforts	
Sport	2013-2014	
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Ledenweekend	
Eind	oktober	is	het	weer	zover!	Dan	vindt	het	jaarlijkse	Socio	
Economica	ledenweekend	plaats.	Een	evenement	dat	absoluut	niet	
te	missen	valt!	De	nieuwe	leden	krijgen	de	kans	hun	mede-
socioeconomicanen	(beter)	te	leren	kennen	maar	ook	voor	de	reeds	
bekende	gezichten	is	dit	weekend	een	absolute	aanrader.		
	
Deze	keer	zal	dit	meest	awesome	weekend	van	het	academiejaar	
doorgaan	van	25	tot	27	oktober	in	de	uiterst	gezellige	KSJ	lokalen	in	
Mol.	We	vertrekken	samen	op	vrijdagavond	vanuit	Antwerpen	en	
komen	moe	maar	voldaan	terug	aan	in	‘t	stad	op	zondagnamiddag.		
Daartussen	worden	er	verschillende	leuke	activiteiten	
georganiseerd,	maar	is	er	ook	tijd	om	te	chillen	met	je	(nieuwe)	
vrienden.	Dit	alles	kan	bij	een	fris	pintje	of	frisdrank	aan	uiterst	
democratische	prijzen.	
	
Meer	info	over	dit	fantastische	weekend,	waarin	overnachting,	
maaltijden	en	een	nog	nooit	eerder	ervaren	sfeer	inbegrepen	zitten,	
volgt	nog.	Dus	houd	zeker	allemaal	de	site	of	de	facebookpagina	van	
Socio	Economica	in	het	oog!	Check	zeker	ook	de	foto’s	van	vorig	jaar	
op	www.socioeconomica.be	(waar	trouwens	foto’s	van	al	onze	
activiteiten	te	vinden	zijn)	om	dat	laatste	beetje	twijfel	weg	te	
nemen!		
	
Be	there	or	be	square!	
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Socio	Economica	truien	
Het	is	algemeen	geweten	dat	in	België	de	winters	ondoorgrondelijk	
koud	zijn,	en	zelfs	de	herfsten	(of	eender	welk	seizoen)	een	goede	
warme	trui	vereisen.	Wel,	geen	enkele	andere	pull	zal	jullie	zo	
heerlijk	kunnen	verwarmen	als	de	enige	echte	University	of	
Antwerp	trui.		
	
Deze	bestaat	in	allerlei	maten	en	soorten,	maar	de	trouwe	
socioecomicanen	verkiezen	uiteraard	de	bordeaux	gekleurde	trui	
waarop	het	schild	van	hun	geliefde	club	pronkt.	Deze	kunnen	
besteld	worden	via	de	club	door	een	kleine	30	euro	over	te	
schrijven	naar	het	rekeningnummer	van	Socio	Economica,	namelijk	
BE30	7350	2249	6611,	met	vermelding	van	je	naam	en	maat.	
	
Zo	gauw	de	overschrijving	en	de	bestelling	compleet	zijn,	laten	we	je	
weten	waar	je	je	trui	kan	komen	ophalen.	En	geloof	mij,	eens	je	de	
zachte	stof	van	deze	trui	hebt	gevoeld,	zal	je	nooit	meer	een	andere	
aan	willen	doen!		
	
Hieronder	kan	je	een	glimp	opvangen	van	wat	binnenkort	je	
lievelingstrui	zal	worden!	
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