Preses Dixit
Beste vrienden der Toegepaste Taalkunde,
De kiesweek is weer aangebroken, en er staat weer een nieuw team paraat
als opkomend Presidium voor het komende academiejaar. Om jullie te
overtuigen van ons kunnen zowel als onze motivatie, zullen wij deze week
voor jullie klaarstaan met allerlei lekkernijen.
Om nog een laatste eerbetoon te geven aan ons aller geliefde gebouw, het
HIVT, hebben we besloten om het kiesweekthema dit jaar te wijden aan onze
vorige campus met een (humoristische) twist: HIVt+! (lees: HIVT-positief)
‘s Morgens zal het HIVt+-team jullie verwennen met ontbijt, thee, koffie,
chocomelk,… Voor ieder wat wils! Kom dus gerust voor jullie vroege lessen
een ontbijtje halen, een koffie drinken, of gewoon een praatje doen!
In de namiddagen kunnen jullie opnieuw bij ons terecht, en deze keer voor
soep, hotdogs, croques en cocktails!
Naast deze gratis versnaperingen aan te bieden gaan we dinsdag ook op stap
in de studentenbuurt, waar we een kroegentocht organiseren. Iedereen die
zin heeft in een lekker frisse pint is dus welkom om ons te vergezellen!
Wij hopen jullie deze week te kunnen overtuigen van onze inzet, zodat we
volgend jaar nog veel meer kunnen doen voor de studenten Toegepaste
Taalkunde. Maar daar is jullie hulp ook voor nodig! Donderdag 30/03 vindt er
een korte stemming plaats op Blackboard. Elke student Toegepaste Taalkunde
kan dan een stem uitbrengen. Nadien is iedereen vanzelfsprekend welkom in
ons stamcafé de Klimax om de uitslag van de stemming te vernemen.
Wij hopen jullie deze week te zien en te kunnen plezieren met een ontbijtje,
lunch, of een stevige kroegentocht!

Jullie opkomende Preses,
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Bert Faes

Bert Faes: Preses
Attentie attentie, want ik ga jullie onze opkomende preses
voorstellen: Bert Faes (Ferrie Berrie suikerbuik voor de
vrienden). Deze geweldige gast die een voorliefde heeft
voor gnocci wilt de taak van preses voor het volgende
academiejaar op zich nemen. Bert heeft reeds een
bachelordiploma in de Toegepaste Taalkunde en
combineert nu een opleiding TEW met nog enkele
taalvakken (want hij kreeg maar niet genoeg van talen).
Voor de dames onder ons: Bertje is jammer genoeg van’t
straat! Maar hij vormt wel een topkoppel met onze
eigenste Tutor en Zedenmeesteres Alicia. Als deze twee
niet forever lasting zijn, dan weet ik het ook niet meer.
Verder is deze guitige jongeman met een hart van goud wel te vinden voor een
feestje, een cantus of gewoon een goeie babbel. Kom hem dus zeker eens opzoeken
op de stadscampus (of in de Panos ergens in Schoten) om er een praatje mee te
slaan, want het is zeker de moeite waard.
Dixit Sophie

Marnik Soetens: Vice-Preses
Ondertussen al 24 jaar geleden (damn son), op 9 maart
1993 om precies te zijn, ontstond het achtste
wereldwonder. Marnik Soetens, ook bekend als de
toekomstige vice-preses van Translatio, zag die dag
immers het levenslicht. Of was het Mirnak? Of Mornik?
Of was het nu toch Mirnok? Zijn hoeveelheid bijnamen
kan soms tot verwarring leiden, maar het staat wel vast
dat Marnik gewoonweg een topkerel met een gouden
hart is, iemand die altijd voor u klaarstaat als ge ‘m nodig
hebt.Ik hoor sommigen onder jullie zich al afvragen: “Ah,
en waar kan ik dieje tegenkomen?” Dagelijks op de
stadscampus want hij is een brave student die in elke les
zit (ahum).

Regelmatig is Marnik te spotten (aan de paal) in de Klimax of in zijn geliefde Club Vaag
om een djeinske te placeren. Aangezien hij in Grimbergen woont, gaat hij ook het
Brusselse nachtleven weleens verkennen (“djeinsen in BXL” zoals hij dat dan zelf
noemt). Voor wie bij deze topper extra credit wil verwerven, geef ik graag nog enkele
tips mee. Op vlak van eten is Marnik enorme fan van sushi, feta en olijven. ’s Avonds
tijdens ’t feesten wordt hij dan weer gemakkelijk verleid als er hem een Kasteel Rouge
wordt getrakteerd. Om hem écht gelukkig te maken blijft er nog maar één ding over:
ervoor zorgen dat Work van Rihanna gedraaid wordt.
Tl;dr: Marnik is nen topkerel en ge gaat uzelf gelukkig prijzen als ge ‘m goe kent!
Dixit Alexander

Alexander Van Gool: Qaestor
Bij deze heb ik het genoegen om jullie onze topquaestor
Alexander (of gewoon Alex is ook goed) voor te stellen.
Hij heeft dit jaar al met uiterste nauwkeurigheid de dikke
flappen van Translatio beheerd en doet dat volgend jaar
met plezier nog eens. Dat Alexander goed met centjes
kan omgaan weten we maar al te goed, zo helpt hij ook
bij de financiën van Mutant Madness. Wie graag naar
D&B luistert en zo nu en dan van een goed feestje houdt,
kan voor tickets zeker bij hem terecht. Verder studeert
Alexander Toegepaste Taalkunde Frans-Spaans en
wanneer hij niet achter zijn boeken zit, kijkt hij graag films
en series. Wil je hem verleiden? Trakteer hem dan op een
pizza of geef hem van die old-school hartjessnoepjes van
den Appie. Wie van puns houdt moet maar eens een praatje met hem slaan, waar hij
kan laat hij de kans niet liggen om een (al dan niet flauwe) pun te maken. Verder is
Alexander ook heel erg behulpzaam. Zit je met vragen of heb je een probleem, dan
kan je altijd bij hem terecht en hij zal altijd doen wat hij kan om je te helpen. Kortom,
een geweldige kerel.
Dixit Flo

Sophie Van Grunderbeeck: AbActis & Redactor

Lauranne Pringiers: Feest

Hoera! Mijn baby, mijn koningin, mijn
Vangrundertrolleke, zit er ook nog een jaartje bij. Ze
heeft al bewezen dat ze Ab-Actis en Redactor moeiteloos
kan combineren, dus dat doet ze gewoon nog eens over.
Hoe ons Sophieke best beschrijven? Een bolleke energie
met een hart van goud. Ze staat altijd voor alles en
iedereen klaar, en geeft zich steeds ten volle waar nodig.
Met deze griet is het ook altijd feest! Een TD of cantus?
De Klimax of een ander café? Allemaal geen probleem!
Als kers op de taart heeft ze ook nog een knap snoetje,
heerlijke moves en 400cc aan humor. Voor al die
kwijlende singles; op de campus vindt ge haar al eens in
een les Frans of Duits. Maar ik zou snel zijn, want zo'n
goei marchandies gaat rap vliegen. Veel meer hoef ik niet te zeggen over deze
topgriet, maar ik zal me toch nog eens uitsloven. Ik ben ontzettend blij dat ik haar
heb leren kennen, ik zie ze doodgraag en kan niet wachten op weer een topjaar! Dus
voor al degenen die haar nog niet kennen, 't is de moment.

Lauranne Pringiers, beter bekend onder de bijnaam
Deense deerne, zal volgend jaar feest op zich nemen.
Deze ferme griet staat bekend om haar straffe toeren
tijdens onder andere den doop. Zo was de schachtenpap
plots haar favoriete drankje en was vrijwel elke opdracht
een leuke toevoeging aan haar vrije tijd. Laat haar (soms
te) nuchtere toestand op feestjes u vooral niet
afschrikken, deze dame gaat geen uitdaging aan de kant
*knipoog*. Klein maar fijn is ook een manier om haar te
beschrijven, maar laat het duidelijk zijn dat haar lever
groter is dan sommige spierbundels die hier rondlopen
op de stadscampus. Deze pientere dame studeert
toegepaste taalkunde Frans en Spaans. Alhoewel haar
openingsbelofte was om alle lessen te volgen, blijkt dat door het jaar moeilijker dan
gedacht. Een laatste kenmerk van onze Deense deerne is dat ze wel eens
vergeetachtig is. Als je dus een afspraak met haar hebt, herinner je haar er best even
aan!

Dixit Marnik

Dixit Omar

Janne Wouters: Feest

Flo Diels: Schachtentemster

Dames en heren, feestbeesten al tezamen! Ik stel u voor:
de jongedame die al uw feestjes tot een goed einde zal
brengen volgend jaar, de heldin van het nachtleven: onze
eigenste Janne! Niet alleen zorgt deze Bouwelse schone
op menig feestje zelf voor de beats van achter de
draaitafel; ook midden in het feestgedruis zorgt zij voor
een ware wervelwind op de dansvloer met haar
geweldige moves. Ons Jeanne de 2288 studeert op
doodnormale doordeweekse schooldagen Duits, Frans en
9gag en in het weekend is zij steevast te vinden ‘op de
Chiro’. Het afgelopen jaar was Janne ‘Tank’ Wouters al
actief als Sport & Feest, dit komende jaar zal zij de
hoofdverantwoordelijke zijn voor de organisatie van onze
feestjes en zal zij jullie ongetwijfeld van nog strakkere beats voorzien dan voorheen!
Dixit Mirjam

Dixit Mirjam

Flo is onze schachtentemster, ze studeert Duits-Chinees
en ze houdt van de Chinese uitspraak ‘Ni hao shi wami’.
Als je dat zegt, valt ze helemaal in zwijm! Ze doet aan
Ierse dans, maar komt wel gewoon uit Mechelen en
heeft bruin haar. Ze probeert ook om te gaan joggen en
zwemmen zodat ze fit blijft om goed te feesten, maar
dat lukt meestal niet doordat ze te veel feest of een
kater heeft, van violetjesjenever of gin-tonics
hoogstwaarschijnlijk. Ze houdt van reizen het liefst naar
Spanje, maar ze houdt niet van zee en zand??? Ze houdt
van muntgroen, wat ook wel een beetje op de kleur van
zeewater lijkt??? Dat is Flo, een beetje vreemd en
complex, maar wel fijn! Ze houdt ook veel van hondjes,
geef ze een hondje om te aaien en te knuffelen en dan is
haar hele dag gemaakt. Eten doet ze ook heel graag, vooral sushi en

hamburgers, en wat ze ook nog oprecht graag
doet, is tenten opzetten. Ze houdt ook van flauwe
moppen en puns, klinkt dus allemaal perfect als
girlfriend-material, maar jammer genoeg voor
iedereen is ze al bezet, door ene Gilles, maar ze
is wel in voor een leuk triootje, vooral met onze
Ab-Actis en Redactor Sophie Van Grunderbeeck
Dixit Andreas

Omar Van Vynckt:
Schachtentemmer
BIBBERENNNN EN BEVEN, want ik stel aan u voor: onze
brand new, straight outta the schachtenbak,
Schachtentemmer Omar! Jaja, in zijn eerste presidiumjaar
fixt hij zo maar even de functie van Temmer. Hij zal dus
samen met Flo het meest angstaanjagende duo van
Antwerpen en omstreken vormen en samen de verkoop,
doop en ontgroening in elkaar steken. Een functie die
deze student Wijsbegeerte sowieso op het lijf geschreven
staat. Onder andere vanwege zijn voorliefde voor donkere
series, zoals Hannibal (aanrader, by the way). Worry not,
hij heeft verder niets gemeen met doctor Lecter. Ik heb
Omar leren kennen als een chille gast die wel eens graag
tijd verdoet met series en films kijken. Dat maakt hem trouwens ook de ideale
metgezel om een volledig seizoen (of meer, doe ke zot) in één keer te kijken! Als hij
uit zijn bed geraakt is hij vrij regelmatig te vinden in de Quick of chillt hij thuis met
thee en zijn kat. Verder feest hij zo nu en dan wel eens graag, waar natuurlijk ook de
occasionele alcoholconsumptie bij hoort, variërend van een pint, een kriekje, of liters
sterke. Wil je hem beter leren kennen? (Raad ik ten zeerste aan, by the way). Ga dan
met hem eens een sharing box chicken nuggets eten of stuur hem een goeie meme
door (grote kans dat hij die wel al gezien heeft als rasechte meme-enthusiast).
Dixit Jana

Alicia Vergauwen:
Zedenmeesteres en Tutor
Wie Alicia zegt, zegt Red Bull. Ze is niet zo’n fan van bier,
en alcohol in het algemeen, dus als je haar een goudgele
drank ziet hatsen in de Klimax, wees er dan maar zeker
van dat het haar favoriete energiedrankje is. Desonanks is
één van haar favoriete bezigheden dutjes doen, talk about
contradictions. Verder houdt ze zich - buiten studeren en
naar elke les gaan - bezig met niet meer roken, aan geen
sport doen en heingen in de zetel met een Harry Potter
boek of met een goei serieke.
Sounds good? Ik dacht het ook. Haar nummer mag ik niet
geven, maar ik kan u wel zeggen dat je Alicia bijna 24/7 bij
de Stadswaag vindt. Letterlijk, want daar zit ze op kot
samen met haar boyfriend Bret Bert – jawel, onze opkomende preses. Hoewel dat je
daar op hun kot niets van merkt. Alicia’s favoriete hobby is namelijk zijn gezag
ondermijnen, waar ze ook met vlag en wimpel in slaagt.
Dat Alibae haar bijnaam is, is dus niet zonder reden. Deze topgriet mag van mij nog
héél lang bestaan.
Dixit Janne

Bram Lodewijks: PR
De goden zullen Bram dit jaar goed gezind zijn want na 2 jaar
lang in andere presidia zoals Unifac en PTP te vertoeven heeft hij
eindelijk zijn plaats in het presidium van Translatio kunnen
bemachtigen. Hij zal zich dit jaar bezig houden met alle PRgerelateerde zaken. Buiten deze drukke functie houdt hij zich
graag bezig met animé kijken, regenboogstickers sturen in
facebookgesprekken, Portugees 'studeren', pintjes met
grenadine drinken op cantussen en haten op én muilen met alles
wat een hartslag heeft. Ondanks zijn frequente
muilpartnerjachten is deze parel niet meer single, dus: afblijven!
(tenzij hij zat is). Als je deze mooie jongen tegenkomt in een van
de vele studentcafes, spreek hem dan zeker eens aan en trakteer
hem eens op een 'krieeeeekkkk van 't vat'.
Dixit Alicia

Andreas Van Riel: PR en SOC

Jana) geweldig te maken!

Andreas, ook wel Sven genoemd (niemand weet
waarom), wordt binnenkort de nieuwe verantwoordelijke
voor alle sport- en cultuurgerelateerde activiteiten en
sponsors binnen Translatio. Hij is hier dan ook de
perfecte persoon voor en je kan hem wel eens op het
voetbalveld in Rijmenam zien presteren. Als je lid bent bij
Translatio zet je wel graag eens een stapje in de wereld.
Deze jongen is dan ook geen uitzondering! Je zal hem
misschjien wel al eens zijn tegengekomen op een of
andere cantus, aan de ossenmarkt of in de Klimax (of
course). Als je hem al eens in een zatte toestand hebt
gezien, dan is je zeker opgevallen wat een topkerel het is
(en ja hij heeft wel een beetje een aandachtsprobleem).
Ook zal je merken dat hij een vreemde, maar hilarische hobby heeft: Proberen om
minstens 1 voorwerp mee te nemen uit elk café. Dit kan gaan van een simpel bierglas
tot een handvol rietjes. Ondertussen heeft deze jongeman al een aardige collectie op
zijn kot staan. Deze jongen is niet enkel een kleptomaan maar ook nog eens een
ferme drinker. Hij is dan ook niet voor niets de nieuwe schachtenkoning van
Translatio! Behalve uitgaan gaat deze student Engels/Spaans ook nog (af en toe) naar
de les. Dit al dan niet met veel concentratie of een katerke. En het beste van
allemaal: dames, deze jongen is nog single!

Dixit Bert

Dixit Lauranne

Jana Leinders: Cantor
Jana, Jana, Jana.
Wat kan ik zeggen over Jana dat nog niet alom geweten
is? Onze ancien, die twee jaar het bestuur van de club in
goede banen heeft geleid, zal nu de eervolle taak van
Cantor op zich nemen. Maar naast Prosenior is deze felle
Limburgse ook ons aller vriend en compagnon in het
studentenleven. Ze staat altijd paraat voor een goei deirm
nachtje, maar ook een luie avond Netflix ’n chill. Kortom,
een super dynamische griet die er volgend jaar als Cantor
sowieso in zal slagen om de cantussen (en alle andere
activiteiten waarop zij aanwezig is, regelet

Mirjam Baveco: Meter
Meet Mirjam, onze meter voor volgend jaar! Ons Mirrie
gaat al een heel aantal jaren mee in ons presidium en
ook volgend jaar is ze weer van de partij. De cantussen
laat ze nu (met een bang hartje) aan Jana over. Ze mag
dan al wel een paar jaar afgestudeerd zijn, maar dat
houdt haar niet tegen om nog geregeld een verschijning
te maken in de Klimax of hier en daar een cantusje mee
te pikken. We zijn allemaal enorm blij dat Mirjam ons
ook volgend jaar gaat versterken, want haar jarenlange
kennis van het studentenleven is al meermaals een grote
hulp geweest. Hoe ze die nieuwe functie juist aan de
ellenlange lijst van functies op haar lint gaan zetten, is
nog steeds een mysterie, maar één ding is zeker: we
houden allemaal van haar!
Dixit Bram

Wist je dat?
- Flo altijd durum bestelt met véééél groentjes?
- Jana eens na een stevig avondje terug uit haar bed is gekomen en op
blote voeten een durum is gaan eten?
- Jana tijdens haar tripje naar de durumzaak in glas is gestapt en de
vloer van de durumzaak vol bloedplekken zat?
- Janne op restaurant ALTIJD als laatste haar eten krijgt?
- Wist je dat Alicia de nap-queen is?
- Wist je dat Bram een van de weinigen is die Portugees studeert?
- Flo niet graag pizza eet?
- Wist je dat we kut Alicia haar streken beu zijn!!!
- Flo helemaal cray cray wordt van kruimels op tafel?
- Wist je dat Alexander altijd snoep meebrengt?
- Wist je dat Alexander wél houdt van ananas op zijn pizza?
- Wist je dat Alexander bijna een jaar geen alcohol meer drinkt?
- Wist je dat Flo echt ziek lekker kan koken?
- Wist je dat Bert en Alexander vanillemelk de shit vinden?
- Wist je dat Sophie en Flo graag pré-après-skiën?
- Wist je dat je Sophie eens naar haar babyfoto's moet vragen?
- Wist je dat vodka-cranberry the shit is?
- Wist je dat Taste King Pizza op maandag pizza's heeft aan €4?
- Wist je dat Jana nooit een challenge uit de weg gaat?
- Bert een volledige Bickey in één keer in zijn mond krijgt?
- Mirjam graag cantust?
- Sophie even snel een pintje ad fundum drinkt als haar papa?
- Jana een prachtig Antwaarps accent kan opzetten?
- Andreas schachtenkoning is geworden dit jaar?
- Alexander herpes kreeg van zijn eerste muil?
- Flo en Sophie graag lasagne stelen van Marnik?
- Lauranne Deens kan?
- Wist je dat Alicia verslaafd is aan calamares en sushi?

-

Het geen slim plan is om Translatiostempels op je gezicht te zetten?
Die gaan er heeeel moeilijk af.
- Je in een kebabzaak geen liedjes kan aanvragen?
- Overdag aangeschoten zijn dik oké is! (Als je erna geen belangrijke
afspraken meer hebt natuurlijk.)
- Panos het best smaakt in het Centraal Station om 5u ’s morgens na
een feestje?
- Mirjam stiekem verslaafd is aan een snapchatfilter die je stem heel
hoog maakt en je mond super breed?
- Wist je dat Bert pas gedoopt is in zijn derde bachelorjaar?
- Wist je dat Bram een presidiumslet is en al in 3 presidia heeft
gezeten?
- Wist je dat Janne stiekem van Grobbendonk komt, en niet van
Bouwel?
- Wist je dat de mama van Andreas een hoge pief is aan de
universiteit? #connecties
- Wist je dat Flo de grootste nonhatser is die er bestaat?
- Wist je dat dit onze eerste kiesweek is op de stadscampus?
- Janne graag in slaap valt op het tussenverdiep van haar kot?
- Janne soms denkt dat haar fiets een tram is en dan ook in de
tramsporen rijdt?
- Jana haar tepelpiercing aan iedereen laat zien?
- Wist je dat Lauranne al een heel jaar "peter meester Alexander"
zegt?
- Wist je dat Andreas even goed FIFA speelt als dat hij pintjes drinkt?
- Wist ge dat Omar de roddeltante van de groep is
- Wist ge dat Lauranne de worm heeft geperfectioneerd
- Wist je dat Omar een intieme relatie heeft met zijn kat, zijn bed en
thee?
- Wist je dat Alicia doet alsof ze 1m60 is maar stiekem 1m59 is?
- Wist je dat Sophie verslaafd is aan nacho’s met guacamole?
- Wist je dat Bram een en al regenboog is?
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