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Praeses dixit
Commilitones en eerstejaars,
Wat een ongewoon jaar gaan wij samen beleven. Niets is
nog zoals voorheen in het prachtig Antwerps studentenleven,
al wil dit niet zeggen dat we daarom minder plezier zullen
beleven bij PSW. Veel activiteiten zullen dit jaar niet kunnen
doorgaan, maar dit maakt juist ruimte voor originele en
nieuwe events die ons in deze speciale tijd meer dan ooit
kunnen samenbrengen.
Een belangrijke belofte die wij in deze onzekere tijden altijd kunnen behouden,
is dat wij jullie ten alle tijden met zo veel mogelijk middelen zullen
ondersteunen in jullie studies. Dit zal gebeuren aan de hand van een 2de
handsboekenverkoop, infosessies, een PSW Dropbox met samenvattingen en
een tutor account op FB (maar hierover meer in dit PSWeetje).
Het studentenleven is echter meer dan studeren alleen, daarom voorzien wij
jullie dan ook van talloze leuke activiteiten. Wij starten het academiejaar met
een spannende Container Cup studenten editie die jullie allemaal live kunnen
volgen via de livestream. Daarnaast zullen wij tweewekelijks clubavonden
voorzien in ons geliefde stamcafé de Prof waar jullie allemaal meer dan welkom
zijn om met ons een pintje te komen drinken. Vergeet dus zeker niet onze
Facebookpagina en Instagram te volgen om zo op de hoogte te zijn van al onze
(coronaproof) activiteiten om jullie studentenleven in dit bizar academiejaar zo
aangenaam mogelijk te maken.
Tenslotte rest mij nog jullie allemaal aan te raden een PSW-lidkaart aan te
kopen, voor maar 8 euro krijg je hiervoor niet alleen een prachtig kaartje maar
ook een bomvolle goodiebag, kortingen op onze activiteiten en voorrang op
onze skireis. Daarnaast geeft deze lidkaart ook voorrang op onze activiteiten,
iets wat zeer handig kan uitslaan in een jaar waar beperkte toegang jammer
genoeg overal de norm zal vormen. Met andere woorden: al deze voordelen
samen zijn al veel meer waard dan die prijs van 8 euro, geen reden dus om te
twijfelen!
Ik hoop dat wij jullie dit jaar allemaal kunnen verwelkomen bij onze fantastische
club! Hopelijk tot snel!
Viktor van Reeth – praeses ‘20-‘21
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Redactor dixit
Commilitones, sympathisanten en nieuwelingen
aan de UA
Er is alweer een nieuw jaar van start gegaan, een
jaar dat vol TD’s, cantussen en andere spetterende
activiteiten had moeten zitten. Spijtig genoeg zal
het er dit jaar een beetje anders uitzien dan andere jaren. Maar wij, het
topteam achter PSW, hebben al heel wat leuke ideetjes om ervoor te
zorgen dat iedereen toch een beetje het studentenleven kan ervaren!
Blader snel verder voor een preview van enkele activiteiten en ideetjes
die eraan gaan komen!
Voor alle nieuwe studenten: welkom! Uit eigen ervaring van vorig
jaar weet ik nog hoe spannend de eerste weken aan de Universiteit
waren. Daarom hebben wij, speciaal voor jullie, enkele evenementjes
klaar staan zoals bijvoorbeeld onze peter- en meteravond, waar je
verder in dit PSWeetje meer over kan lezen. Ook kom je in deze editie
te weten waarom het zo’n geweldig goed idee is om een PSW-lidkaart
te kopen, waar enorm veel zotte voordelen aan vasthangen!
Ik kijk er alvast naar uit om iedereen zoveel mogelijk te zien het
komende jaar! Volgende maand ben ik er weer met een nieuw
PSWeetje, dus tot dan!
Lisa Geudens – Redactor ‘20-‘21
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PSWie?
Het nieuw academiejaar is gestart en ons praesidium staat te springen
om voor leuke, interessante en gezellige activiteiten te zorgen. Maar
wie zijn dat nu allemaal, die studenten achter faculteitsclub PSW?
Wie zorgt er voor die knallende TD’s en pubs in De Prof? Wie zit er
achter dit boeiend PSWeetje? Kom het hier te weten in dit overzicht!
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PSWat?
PSW, de faculteitsvereniging van Sociale Wetenschappen, is
uitgegroeid tot één van de grootste studentenverenigingen in
Antwerpen. PSW staat voor ‘Praesidium Sociale Wetenschappen’. We
zijn gevestigd in café De Prof, waar je ons op onze tweewekelijkse pubs
op dinsdagavond altijd kan terugvinden. Daarnaast hebben we uiteraard
nog vele andere troeven als studentenclub. We staan in voor studenten
uit de faculteit Sociale Wetenschappen, maar natuurlijk zijn ook alle
anderen studenten (of niet-studenten) welkom op onze activiteiten en
evenementen. We richten ons voor onze activiteiten op onze vier
pijlers: cultuur, educatief, studentikoos en sportief.
Zo organiseren we op cultureel vlak jaarlijks een politiek debat en een
weekendje weg met onze leden. Deze activiteiten zijn zowel leerrijk als
plezant, dus mis dit zeker niet!
Natuurlijk hebben we ook onze sportieve kant. Tijdens de lesvrije week
organiseren we onze legendarische skireis, die elke keer opnieuw een
groot succes is. Ook doen we elk jaar weer mee aan de ASL-competitie
in verschillende sporten. Dit doen we met de volle goesting en
overtuiging, wat ervoor zorgt dat we ook goede prestaties neerzetten.
Zin om ons voetbal-, volleybal- of basketbalteam te komen versterken?
Hou dan zeker onze Facebookpagina in het oog!
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Aangezien we nog steeds allemaal in de eerste plaats studenten zijn, is
het ook onze prioriteit om onze leden zo goed mogelijk te helpen bij
hun studies. Daarom hebben wij speciaal een Tutor binnen ons
praesidium (voeg toe op Facebook: ‘Tutor PSW’), die altijd klaarstaat
om vragen te beantwoorden en de beste samenvattingen aanbiedt.
Daarnaast organiseren we elk semester een infosessie over de examens
en masterproeven. Ook hebben we een Dropbox, te vinden via onze
website,

waar

GRATIS

de

beste

samenvattingen

en

oude

examenvragen voor elke richting in staan. We hebben bovendien ook
onze eigen cursusdienst, waar we zo goedkoop mogelijk cursussen
proberen aan te bieden op onze tweedehands boekenverkoop. Daarnaast
hebben we een peter- en metersysteem. Hierbij krijgt elke student een
ouderejaars toegewezen die altijd klaar staat om onzekerheden weg te
werken of om te helpen waar nodig!
PSW blijft natuurlijk nog steeds een echte studentenvereniging, dus ook
op studentikoos vlak hebben we heel wat te bieden. We starten ons jaar
(in normalere tijden) met onze fantastische studentendoop begin
oktober. Daarnaast organiseren we (wederom, in normale tijden)
natuurlijk ook de beste cantussen, pubs en TD’s. Onze twee grote TD’s,
de Eurodeals TD en de All-In TD, lokken elk jaar weer 1.500 studenten.
Wij garanderen de laagste drankprijzen (denk aan pintjes voor nen euro)
en de zotste DJ’s. Zorg er dus zeker voor dat je aanwezig bent op deze
befaamde evenementen! See you there!
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PSWaar?
Start jij net aan de Universiteit en weet je nog niet goed waar je
allemaal terecht kan? Of studeer je hier al langer, maar zoek je toch
nog nieuwe plekjes om voor, tijdens of na de les te vertoeven? Wij
zetten hieronder enkele hotspots uit onze mooie studentenbuurt voor
jou op een rijtje!
TakeOff (Kleine Kauwenberg 15)
Wil jij voor, na of tussen de lessen iets gaan
drinken of eten, dan is dit de ideale plek. Je
kan hier lekkere koffie bestellen en terwijl
studeren. De ligging is ook ideaal als je les
hebt in het K-gebouw. Je kan hier ook
uithalen en je koffie meenemen naar de les.
Ideaal dus!
De Prof (Vekestraat 51):
Natuurlijk behoort dit café ook tot de
hotspots in Antwerpen. Dit is het
stamcafé van PSW en hier drinken wij
graag een pintje (of iets anders). Hou
onze facebookpagina goed in de gaten
om op de hoogte te blijven van de
evenementen die PSW in De Prof
organiseert. Ik zie jullie graag dan!
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Universitas (Prinsesstraat 16):
Moet jij nog cursussen hebben of
schoolmateriaal aanschaffen? Dan kan
je het best naar Universitas gaan.
Tegenwoordig kan je ook online je
cursusmateriaal bestellen, helemaal
corona-proof dus!
Komida (Koningstraat 8):
Wil jij een lekkere maaltijd voor een klein prijsje? Indien ja, dan is de
Komida helemaal jouw ding. Je kan hier terecht voor maaltijden, maar
ook voor een klein tussendoortje. De
heerlijke gerechten worden verkocht aan
zeer democratische prijzen. Twee vliegen
in één klap; een blije maag én portemonnee!
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PSWanneer?
Hallo lieve PSW’ers,
Missen jullie ook die zalige prof-avonden, de beste pubs van ‘t stad,
de vele pintjes en alles wat daarbij hoort? Geen nood want ook in deze
coronatijden zal PSW wekelijks op dinsdag in Café De Prof te vinden
zijn. De pubs worden in een nieuw (coronaproof) jasje gestoken; meer
zitten & meer afstand maar weliswaar zeker evenveel sfeer! We hopen
dat jullie talrijk aanwezig zullen zijn op onze clubavonden en twijfel
er zeker niet aan om ‘s middags eens mee iets te eten en drinken op
het terras van de prof!
Stay tuned, see you soon!
Marthe Ysewijn – Taberna ‘20-‘21

PS: Dinsdag 22 september organiseren wij onze fantastische
Mexicaanse avond, check zeker eens het evenement online.
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Ontspanning
Kun jij alle verborgen woorden vinden in onze woordzoeker?

Antwerpen

Skireis

Openingsweek

Cultureel

Studentikoos

PSW

Educatief

Cantus

Sportief

Infosessies

Cursusdienst

Tutor

Praesidium

Faculteitsclub
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Receptje
Ingrediënten voor twee porties
- 1 blikje tomatenblokjes
- 1 blikje kokosmelk
- 1 ajuintje
- Zakje diepvries scampi’s
- 1 zakje rijst
- Peper
- Zout
- Olijfolie
- Currypoeder
- Bosje lente-uitjes
STAP 1
Zorg dat je scampi’s ontdooid zijn tegen dat je begint met koken!
Indien je ze de dag zelf koopt kan je ze beter even onder lauw water
houden en zo verder laten ontdooien, leg ze dan zeker niet meer in de
diepvries! Indien je ze al op voorhand hebt gekocht verplaats je ze de
dag voor je ze gaat klaar maken van de diepvries naar de frigo.
STAP 2
Zet water op het vuur en gooi wanneer het kookt je zakje rijst erin!
Vergeet geen timer te zetten om hem er terug uit te halen!
STAP 3
Snij je ajuin fijn en bak hem in olijfolie tot hij er een beetje glazig
uitziet.
STAP 4
Voeg je blikje tomatenblokjes en blikje kokosmelk toe, laat dit even
pruttelen. Voeg ook twee koffielepels currypoeder toe.
STAP 5
Als dit allemaal tezamen wat heeft geprutteld, is het tijd om af te
kruiden! Proef eens van je saus en voeg naar eigen smaak peper en
zout toe.
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STAP 6
Voeg de scampi’s toe en laat alles nog een 3 minuten pruttelen.
STAP 7
Snij het witte en een stukje van het groene gedeelte van de lente-uitjes
fijn. Waarschijnlijk is het nu ook tijd om je rijst van het vuur te halen,
dus kijk hier ook even naar!
STAP 8
Schep wat rijst op, hierover saus met scampi’s en werk af met wat
lente-uitjes!
Bon Appétit,
Xoxo Feline
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PSW online
Heb jij hulp nodig om alle leerstof te verwerken? Of wil je meer info
over bepaalde vakken krijgen? Geen probleem, PSW staat voor je
klaar. Eén van onze vier pijlers staat voor educatief. Wij bieden
verschillende middelen aan om jou te helpen!
Allereerst kan je op onze website (www.psw.be) onze Dropbox
vinden met gratis samenvattingen. Of je nu in je eerste bachelor zit of
in je laatste jaar, alle samenvattingen zijn beschikbaar. Bij sommige
vakken kan je zelfs oude examenvragen vinden, die je kan gebruiken
om te testen of je de leerstof echt goed kent. Om naar de Dropbox te
gaan klik je hierop:

Een tweede hulpmiddel is de peter- en meteravond, die plaatsvindt op
6 oktober. Je krijgt per groepje enkele ouderejaars toegewezen die
dezelfde richting als jou volgen. Er worden facebookgroepjes gemaakt
van de peters en meters met hun pete -en metekindjes, waardoor je
gemakkelijk vragen kan stellen aan hen. Twijfel zeker niet om mee te
doen! Dit evenement verschijnt binnenkort op Facebook, dus hou de
PSW-pagina maar goed in het oog!
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Onze tutor dit jaar is Sofie Coffyn, een zeer gedreven studente. Je kan
onze tutor vinden/contacteren door het tutor-account toe te voegen op
Facebook. Zij kan jullie zeker helpen met al jullie (studiegerelateerde)
vragen. Aarzel dus niet om haar te contacteren, ze helpt jou met alle
plezier verder!
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Lidkaart kopen
Ben je na het lezen van dit
PSWeetje helemaal verkocht?
Begint het al te kriebelen als je
aan onze leuke evenementen
denkt? Of wil je gewoon een mega coole goodiebag met verschillende
gadgets (denk aan kortingsbonnen van je favo winkels en restaurants,
een heerlijk Knorr-potje en een frisse Desperados) om de eerste weken
door te komen? Surf dan snel naar www.psw.be en koop je lidkaart
aan! Hieronder som ik nog even snel alle voordelen op, zodat je zeker
overtuigd geraakt!
• Voor de kleine prijs van 8 euro krijg je de befaamde goodiebag
• Daarbovenop een heel jaar korting op al onze evenementen.
• Voorrang op deze evenementen, want met dat griepje hier in ’t
land zullen we alles nogal kleinschalig moeten houden.
• Ook op onze jaarlijkse ski-reis (die momenteel zeker nog mag
doorgaan) zal je voorrang krijgen op niet-leden. Aangezien deze
reis elk jaar opnieuw enorm snel is uitverkocht, is dit zeker een
meerwaarde!
• Onze super nice PSW-truien zijn uiteraard ook te koop via onze
website. Met jouw lidkaart scoor je ook op deze truien een
mooie korting. Go check it out!
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