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Praeses dixit 
 

Commilitones, sympathisanten en 
eerstejaars,  

We beginnen terug aan een volledig 
nieuw academiejaar. Dit jaar gelukkig 
met minder corona, on campus, met 
meer vrijheid en eindelijk terug feesten! Een nieuw academiejaar 
neemt uiteraard ook een nieuw PSW jaar met zich mee, en het 
belooft de moeite te zijn! We hebben een volledig nieuw team 
dat klaar staat voor al jullie vragen, twijfels en bedenkingen bij 
je studies, maar ook om een toffe avond mee op stap te gaan.  

Ik zou dus enkel maar kunnen aanraden om een lidkaart te 
kopen, zodat je volop kan genieten van onze onmisbare 
evenementen! Voor de eerstejaars onder jullie, zoek ons zeker 
op bij Students on Stage en schrijf je in voor de Peter- en 
meteravond. Bij deze laatste leer je op een toffe manier 
medestudenten kennen en krijg je een ouderejaars toegewezen 
die je graag helpt met al je vragen!  

We hebben voor elke student wat wils en voorzien activiteiten op 
studentikoos, educatief, sportief en cultureel vlak. Na een 
succesvol online jaar nu volledig offline! Kom ons dus zeker 
opzoeken!  

Nu laat ik het woord aan onze top redactor, die jullie het 
komende jaar maandelijks gaat voorzien van de beste 
aulalectuur (want wie let nu ook heel de les op?). Hopelijk 
kunnen we jullie allemaal snel verwelkomen in real life!  

 
Zahra Van Den Bogerd – Praeses ’21-‘22 
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Redactor dixit 
 

Lieve commilitones en eerstejaars,  

Welkom (terug)! 

 

Na een welverdiende vakantie (en/of blok..) zijn we weer klaar 
om dubbel en dik in de leuke kant van het ‘student-zijn’ te 
vliegen. De start van het academiejaar zou natuurlijk niet 
compleet zijn zonder memorabele feesten, frisse pintjes en goed 
gezelschap. Al dit leuks wordt hier dan ook speciaal voor jullie op 
een rijtje gezet, zodat je geen enkele activiteit hoeft te missen 
(zeg dag tegen FOMO J).  

Daarnaast, en minstens even belangrijk, wordt jullie het nieuwe 
praesidium voorgesteld, dat er alles aan zal doen om dit – 
eindelijk terug normaal – jaar onvergetelijk te maken. We 
hebben veel schade in te halen!!  

Ben je eerstejaars en voel je je nog niet helemaal thuis in ‘t stad, 
geen paniek! Blader even in dit maandbladje en kom alles te 
weten over de studentenbuurt, de beste cafés en dé leukste 
studentenclub (PSW natuurlijk).  

Ik hoop jullie allemaal te zien op onze evenementen en dat we 
samen, lieve vrienden, van dit jaar een grandioos feest maken!  

Tot snel!! 

Luna Poos – redactor ’21-’22 
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PSWie zijn wij? 
Een nieuw PSW Praesidium zorgt automatisch voor een kennismaking. 
Hier vind je de feitjes/ anekdotes van het nieuwe team.  

Wist je dat… 

o Eline de traagste adter van het team is, maar wel de beste 
humor heeft? 

o Luna TikTok famous is? 
o Kobe achter het populaire Instagram account @papi69ua zit? 
o Alexander de luidste spauwer van de groep is? 
o Jacqueline graag glazen steelt? 
o Marthe haar zus dezelfde functie heeft als haar, maar dan bij 

de Wikings?  
o Desi veel paardrijcompetities gewonnen heeft? 
o Ruben een uitstekende Bruce Springsteen imitatie kan doen? 
o Philippe altijd en overal foto's neemt van de zonsondergang? 
o Nimué allergisch is aan katten en konijnen, maar er thuis twee 

heeft rondlopen? 
o Maud bijna alle afleveringen van F.C. de Kampioenen 

vanbuiten kent? 
o Jelle van plan is om een marathon te lopen? 
o Anke al een loopbaan achter de rug heeft bij Klio en haar 

huisdieren naar drank vernoemd? 
o Lisa een tweede persoonlijkheid ‘Globy’ heeft en nooit last 

heeft van katers? 
o Zahra Tequilla tolerant is en oog heeft voor rappers? 
o Tobias geen ruggengraat heeft? 
o Je Nica altijd kan trakteren met een deathlist? 
o Sophie vorig jaar nog biomedische studeerde?  

 
Zo, nu deze interessante bekentenissen uit de doeken zijn gedaan, is 
het tijd om op elke naam een gezicht te kunnen plakken. Moest je ons 
herkennen, aarzel niet om even dag te komen zeggen of mee een pint 
te komen drinken!   
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            Lisa Geudens            Nimué Wouters 
         20, Feestleidster           21, Feestleidster 
Communicatiewetenschappen                     Communicatiewetenschappen
  

    Zahra Van Den Bogaerd                 Desi Cooremans 
          21, Praeses           20, Vice-Praeses 
Communicatiewetenschappen          Politieke wetenschappen 

      Marthe Ysewijn                       Kobe Megens 
    20, Vice-Praeses                    24, Quaestor 
             SEW              Sociologie 
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    Sophie Coopman                         Jacqueline Chow, 19 
19, Ab-actis/ Financiën            Media/ Communicator   
  Sociologie                Interieurarchitectuur        

       Jelle Muraille                         Alexander Huygens 
          19, Sport                      19, Sport 
Politieke wetenschappen      Politieke wetenschappen 

       Anke Van Den Broek                Maud Lauwers 
            21, Cultuur                21, Cultuur 
Ma Internationale betrekkingen               schakelpr. Communicatiewetensch. 
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       Nica De Leeuw                             Eline Grielens 
        20, PR/ Tutor                       21, PR 
Politieke wetenschappen         Communicatiewetenschappen 

      Tobias Huygelen, 20             Ruben Busschots, 18 
  Praetor/ Schachtentemmer          Taberna/ Doopmeester 
    Politieke wetenschappen           SEW 

    Philippe Verheyen                         Luna Poos 
           20, CuDi             19, Redactor 
Politieke wetenschappen         Communicatiewetenschappen 
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   Wietske Knappers                        Michaël Elosegui 
         24, Meter               21, Peter 

    Jannes Van Dijck            Viktor Van Reeth 
         21, Cantor       21, Pro-senior 
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PSWat? 
 
PSW, de faculteitsvereniging van de Sociale Wetenschappen, is 
met de jaren 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. 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.  

De 4 pijlers van PSW: 

1. CULTUREEL 

We organiseren elk jaar enkele leuke culturele activiteiten zoals 
onder andere een politiek debat en een suuuper tof weekendje 
weg met onze leden. Deze activiteiten combineren het leerrijke 
met het amusante, dus zeker niet te missen! 

2. SPORTIEF 

Om al de corona- en/of studentenkilo’s eraf te sporten, zorgen 
we voor heel diverse sportactiviteiten. Het hoogtepunt is 
natuurlijk onze legendarische skireis tijdens de lesvrije week in 
februari, maar we doen ook elk jaar mee met de ALS-competitie 
in verschillende sporten zoals voetbal, volleybal en basketbal. 
Zin om ons team dit jaar te versterken? Hou dan zeker onze 
Facebookpagina in de gaten! 

3. EDUCATIEF  

Het is 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 GRATIS 
samenvattingen en oude examenvragen aanbiedt. Deze vind je 
terug in de Dropbox op onze website.  
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Daarnaast organiseren we elk semester een infosessie over de 
examens en masterproeven en we hebben ook onze eigen 
cursusdienst, waar we zo goedkoop mogelijk cursussen 
aanbieden op onze tweedehands boekenverkoop.  

Tenslotte 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!  

 

3. STUDENTIKOOS 

Last but not least, hebben we ook op studentikoos vlak heel wat 
te bieden. We starten ons jaar met onze onvergetelijke 
studentendoop begin oktober. Daarnaast organiseren we 
natuurlijk ook de beste cantussen, pubs en TD’s (de Eurodeals 
TD, de All-In TD, …). We garanderen de laagste drankprijzen 
(lees: pintjes voor nen euro) en de zotste DJ’s. Zorg er dus zeker 
voor dat je aanwezig bent op deze befaamde evenementen, 
zodat we dit jaar dubbel en dik uit de bol kunnen gaan.  

 

 
 

Wil je niets missen? Blijf altijd op de hoogte van onze komende 
evenementen en deals via: 

 

Facebook (PSW Antwerpen) 

 
 
Instagram (@pswantwerpen)  

 
 
Tiktok (@pswantwerpen) 
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PSWanneer is het zover? 
 
September 

• ma 27/9:  Students On Stage  
• din 28/9:  Lunch aan Agora 

   Openingspub: Return of The Wolves 
• woe 29/9: BBQ 
• don 30/9:  Academische opening + StuDay 

 
Oktober 

• ma 4/10:  Middag TD 
• din 5/10:  Peter & meter avond  

   8 Pick-a-mate pub 
• woe 6/10:  Tweedehandsbeurs 

   Kroegentocht 
• don 7/10:  Infosessie eerstejaarsvakken 

   Openingscantus  
 

• ma 11/10  Doopweek 
-ma 18/10:    
 

• woe 13/10: Oktoberfest pub 
• din 19/10:  Nacht-van-de- 

   Jacht pub 
 

 



 13 

Lid worden 
 

Begint het al te kriebelen om lid te worden van dé tofste 
studentenclub van ’t stad én tegelijkertijd te genieten van super veel 
voordelen? Haast je naar ons eerste evenement: Students On Stage 
op 27 september en ontvang bij aankoop van een lidkaart (voor maar 
€10) een goodiebag, rijkelijk gevuld met onder andere: 

• Een knaekkaart: korting in tal van winkels in Antwerpen (gratis 
printen bij Zerocopy, 10% korting bij Hunkemo ̈ller, ...)  

• Korting op PSW-activiteiten zoals TD’s, Cantussen, Galabal...  
• Voorrang op onze zeer geliefde All-In Skireis  
• Een guidogids  
• Korting in lekkere resto’s zoals o.a. Kebab op Ossenmarkt, 

Bagatel, Toothpick, Da Giovanni, ...  
• Snacks en dorstlessers  
• Korting op de nieuwe PSW-truien  
• En nog veel meer! 

 

Een goede deal als je het mij vraagt!  

Kan je niet komen naar het evenement, maar zou je toch graag lid 
worden? Geen zorgen! Stuur een mailtje naar info@psw.be of bezoek 
onze website www.psw.be en dit wordt voor jou geregeld. 
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Den doop 
Elk jaar organiseert PSW een weekdoop in begin oktober. Vorig jaar heeft 
Corona roet in het eten gestrooid, waardoor we een vervangdoop hebben 
gehouden. Dit jaar gaat Corona ons echter niet meer tegenhouden en 
kunnen we terug normaal dopen tijdens de doopweek die zal plaatsvinden 
van 11 tot 18 oktober.  

• De eerste dag wordt er een doopcantus georganiseerd waarbij je 
een doopgroepje krijgt toegewezen.  

• Dinsdag leer je je doopgroepje nog beter kennen en ga je naar de 
befaamde pubs van PSW. 

• Woensdag organiseert UNIFAC (de overkoepelede studenten-
vereniging van de UA) een openingsTD waar je naartoe gaat met 
je groep. 

• Donderdag ga je op verplaatsing met alle schachten en doop-
meesters. Daar leer je iedereen echt heel goed kennen.  

• Vrijdag kom je met iedereen rustig terug naar Antwerpen en 
houden we een rustdag. 

• De maandag erop wordt de echte doop georganiseerd. Hierbij krijg 
je een portie schachtenpap en uiteindelijk je schachtenlintje. Vanaf 
dan ben je een echte schacht van PSW. 

Dit is de planning voor de aanstaande doopweek. Donderdag 7 oktober 
wordt er hierover een infosessie georganiseerd, waar je al je vragen kan 
stellen. 

Om je nog warmer te maken voor deze week, getuigen een aantal vorige 
schachten over de doopweek van PSW: 

 

“In het begin was ik echt bang voor een studentendoop, maar dat gevoel 
verdween al snel. Ik heb tijdens de doop zo veel nieuwe mensen leren 
kennen en vrienden voor het leven gemaakt. Een weekdoop zorgt ervoor 
dat je een goede band kan opbouwen met je medeschachten, maar ook 
met je doopmeesters. De leukste activiteit vond ik de verplaatsing, waar 
we met iedereen leuke spelletjes speelden. Ook de doop zelf vond ik tof, 
met al het zeer lekkere eten ;). Het is een echte aanrader en hopelijk 
kunnen we jullie volgend jaar verwachten!” 
Nica  
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De doop van PSW is een moment om nooit meer te vergeten. Je maakt zo 
veel nieuwe vrienden en beleeft de tijd van je leven. Hopelijk zien we jullie 
dit jaar ;)! 

“Een heerlijke tijd was die PSWeekdoop! Vrienden gemaakt voor het leven, 
meer dan genoeg atten getrokken & geweldige herinneringen waar ik 
graag nu naar terug kijk! De eerste maandag van de doopweek werd ik 
gezet bij vier toppers van doopmeesters waar ik veel van moest atten, 
lopen, sleeckx op krukken halen en met wie ik het studentenleven heb 
mogen leren kennen! Een ervaring die we dees jaar jammer genoeg 
moeten missen, maar laten we hopen dat we dit rap kunnen rechtzetten!”  
Mora out xxx 
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PSWhere to be?   
Ben je nog niet goed wegwijs in ’t stad? Geen zorgen, wij hebben speciaal 
voor jou de leukste, goedkoopste, lekkerste, gezelligste, … plekjes op een 
rijtje gezet! 
 

1. Café De Prof  
  
We beginnen met ons stamcafé: 
café de prof. Hier kan je terecht 
voor de ideale ontspanning  tussen, 
tijdens en na de les. Op dinsdag-
avonden worden hier de beste pubs 
gegeven, een plek om absoluut te 
onthouden dus!  
 
 

 
2. Kassa 4  
  
 
Kassa 4, gelegen op de ossenmarkt, 
heeft naast een zeer groot terras ook een 
enorm groot aanbod aan bier. Als je eens 
zin hebt om iets anders te drinken dan 
een gewoon pintje, ben je hier dus zeker 
op de juiste plek.  
 

 
 

3. Vandoag is’t  
  
Vandaag is’t tijd voor koffie! Voor 
koffies, thees en milkshakes in alle 
geuren en smaken moet je bij 
vandoag is’t zijn. Dit gezellig 
koffiehuisje bevindt zich recht 
tegenover de acco.  
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4. Komida  
  
 
 
Voor kwaliteitsvol eten aan democratische 
prijzen, ben je bij de Komida aan het juiste 
adres. Iedere week een andere weekmenu, 
met genoeg variatie en voor ieders wat wils!  
 
 
 

 
 
 
5. Gate 15 (takeoff)  
  
 
Ook hier kan je terecht voor een 
koffietje. Verder is hier gratis wifi, 
gratis water en voldoende stop-
contacten, wat van Gate15 dus een 
ideale studieplek maakt.  
 
 
 

 
6. Bagatel  
  
Voor lekkere broodjes, kwaliteitsvol en snel, 
kan je terecht bij bagatel. Bagatel bevindt zich 
in de prinsstraat, recht over het hof van Liere. 
Perfect voor de honger te stillen tijdens het 
studeren!  
 
 

 
 
7. Overal waar PSW aanwezig is!!!  
Houd onze facebook en instagram pagina zeker in’t oog voor al onze 
aanstaande activiteiten! Tot dan J   
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Sinds kort werkt PSW samen met LAUNCH, dé matching app voor 
studenten. LAUNCH wil via één gebruiks-vriendelijke app de 
loopbaan van elke student “lanceren”. Studenten krijgen zo na 
registratie een fast track naar recruiting events, internships en 
starting jobs van toonaan-
gevende bedrijven die specifiek 
naar hun profiel op zoek 
zijn. LAUNCH is gericht op het 
bereiken van een grote diversiteit 
aan talenten die passen bij de 
cultuur/ waarden van het bedrijf. 
Registreer je zeker als je een job 
wil vinden die bij jou past aan de 
hand van bijgevoegde code. Veel 
succes met het lanceren van je 
eigen carrière!  
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MEET YOUR FUTURE ! 
 
 

 

Get spotted by 
your dream employer!
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Woordzoeker 
 

Ik zit in de Prof en ik bestel… 
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PSWat staat er in de sterren?  
 
Maagd (21/8-20/9):  
 

 

 

Weegschaal (21/9-20/10):  
 

 

 

Schorpioen (21/10-20/11):  
 

 

 

Boogschutter (21/11-20/12):  
 

 

 
 

Steenbok (21/12-20/1):  
 

 

 
 

  Waterman 2(1/1-20/2): 
 

 

Eindelijk komt er terug een routine in je dag. Probeer 
toch om nog steeds af en toe iets spontaans en leuks 
te doen. 

Het is ok om overweldigd te worden door de start 
van een nieuw hoofdstuk. Een semester duurt 
lang genoeg, dus je kan zeker alles eruit halen. 

Je bent goed in anderen doorgronden. Wie weet 
kan je dit talent wel toepassen op je nieuwe 
cursussen. 

Het nieuwe schooljaar biedt de ideale setting om 
nieuwe vrienden te maken. De bib, de broodjes-
zaak over je aula, stamcafé… opties genoeg. 

Laat je meesleuren door je vrienden naar nieuwe 
locaties en maak samen nieuwe herinneringen. 
Wie weet kom je wel een nieuw avontuurtje tegen 
in de prof "#$% 

Het is niet omdat het schooljaar gestart is dat je 
heel je week moet vullen met werken. Gebruik je 
weekend voor mini avonturen. 
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Vissen (21/2-20/3):  
 

 

 

 
Ram (21/3-20/4):  

 

  

 

 
Stier (21/4-20/5):  
 

 

 

 

Tweeling (21/5-20/6):  
 

 

 

 
 Kreeft (21/6-20/7):  
 

 

 
 

 
Leeuw (21/7-20/8):   

 

 

Voor een dromer is het niet altijd zo vanzelf-
sprekend om anderen te volgen. Vergeet niet dat 
je nu werkt zodat je later zelf kan kiezen hoe je 
leven verder gaat. 

Voor de eerste keer sinds een lange tijd zijn er 
terug lessen in de aula. Probeer niet in slaap te 
vallen tijdens de langere lessen. 

De start van het nieuwe jaar betekent dat er weer 
een hele hoop nieuwe prikkels op je af komen. 
Probeer daarom om je eigen safe space te 
creëren. Dit hoeft niet op café te zijn.   

Maak gebruik van het nieuwe jaar om je te 
verdiepen in je nieuwe fixatie van het moment. Je 
wordt nooit oud, als je nooit stopt met leren. 

De start van het eerste semester is altijd intens. 
Zoek een moment op om voor jezelf eventjes te 
zorgen. Want je altijd zorgen maken om anderen 
is vermoeiend en af en toe mag je ook eens 
zorgen maken om jezelf. 

Verwen uzelf eens door nieuw schoolgerief aan te 
kopen. Wie weet vind je daardoor wel de motivatie 
om het materiaal echt te gebruiken. 
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Het leven is te kort om altijd maar te 
zeuren, vandaar dat ik me stort op 

pintjes pakken en cantussen; dingen 
die m’n leven kleuren. 

 

 

 

 

 
 


