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Voorwoord praeses
2021-2022
Beste senioren, commilitones en sympathisanten
Namens heel het praesidium wens ik jullie van harte welkom op het
galabal van Toeristika. Omdat dit het eerste galabal is in drie jaar
tijd wens ik jullie allemaal een fijne en onvergetelijke avond. Feest,
geniet, drink, dans en zing de longen uit je lijf. Ik verzeker jullie dat
dit galabal weer een fantastische editie wordt! Uiteraard wil ik dan
ook iedereen bedanken voor alle steun die we hebben gekregen dit
jaar.
Ons jaar begon met een fantastische doop waar we na twee jaar
eindelijk nog eens nieuwe leden konden verwelkomen in onze prachtige club. Elke week is het zalig om diezelfde leden en sympathisanten terug te zien op onze activiteiten. Van de TD’s tot de sport- en
cultuuractiviteiten en onze immers spectaculaire cantussen. Bedankt
allemaal.
Maar toch... om er even bij stil te staan, het 57ste jaar van hoogstudentenvereniging Toeristika zit er alweer bijna op. Hoe trots dat ik
ben dat we het zover hebben gehaald. Daarvoor wil ik natuurlijk ook
alle oud-leden bedanken die met hun wijze woorden en hun aanwezigheid Toeristika nog altijd steunen.

Dank u commilitones om week na week zichtbaar te zijn op onze
activiteiten. Dank u peter Marcel om nog altijd trots aanwezig te
zijn en je eigen prachtige zelf te blijven. En natuurlijk dank u aan de
mooie mannen en vrouwen van ons stamcafé den Boesjkammeree.
Dank u om ons inmiddels al meer dan tien jaar een plaats te geven dat we onze thuis kunnen noemen. Voor de organisatie van dit
galabal hebben we ook ondersteuning gekregen van enkele prachtige
leden: Dank u Annelien, New en natuurlijk alle opkomers vandaag!
Als laatste wil ik het lustrum praesidium van 55 jaar Toeristika
bedanken. Jammer genoeg was het galabal in ons jaar niet kunnen
doorgaan, dus daarom is dit galabal ter ere van jullie. Laten we nu
doen wat Toeristika altijd doet: er een groot spektakel van maken!
Prosit commilitones!
WIE ZIJN WIJ!?!?
Ut vivat, crescat et floreat
Neel Cornelis
Praeses ‘21-’22

Voorwoord PR/Ab-actis
2021-2022
Beste senioren, commilitones en sympathisanten
Van harte welkom op ons galabal.
Ik ga er niet veel woorden aan vuil maken want onze senior heeft
heel goed beschreven wat ik denk. Ik wil alleen maar zeggen dat ik
enorm veel heb genoten van dit jaar. Het begin van het jaar was goed
gestart maar daarna kwam er weer een onzekere tijd door het virus
dat we niet meer benoemen. Toch hebben we alles uit de kast gehaald om voor onze nieuwe, oude en trouwe leden een plezante tijd
te bezorgen. Ik hoop dat dat is gelukt. Ook wil ik nog eens een dikke
proficiat wensen aan alle ontgroende schachten. Het is voor jullie
dat we dit allemaal doen. Het maakt me enorm fier dat Toeristika
blijft bloeien.
Neel heeft ook mooi opgesomd wie we allemaal willen bedanken.
Eén voor één wil ik ze zelf ook uit de grond van mijn hart bedanken.
Samen willen we het beste voor onze club en dat bewijzen jullie
elk jaar opnieuw. Maar er zijn toch een aantal mensen die ik ook
nog zou willen bedanken. Mijn mede-praesidiumleden: Neel, Sofie,
Maarten, Jerome en Lissa. Ik had me geen beter team kunnen voorstellen. Daar drinken we vanavond samen één (of meer) op!
Laten we drinken op Toeristika. Prosit!
Ut vivat, crescat et floreat!
Heleen Wouters
PR/Ab-actis ’21- ‘22

Geschiedenis
Toeristika
Toeristika is de oudste, nog bestaande studentenclub in Mechelen.
Onze club werd in het jaar 1965 opgericht door stichter Achilles
Schepens. Hij had het niet zo gemakkelijk, aangezien Coloma slechts
uit 2 jaren bestond en er de eerste jaren een gemiddelde van 20 eerstejaars- en 7 tweedejaarsstudenten waren.
In die eerste jaren was het stamcafé van Toeristika een kleine onbekende kroeg vlakbij de campus. In het jaar 1968-1969 kwam
Toeristika terecht in ‘Den Barcelone’. Een uiterst bekende kroeg in
Mechelen. Toeristika had de eer om te gedijen onder de vleugels van
Robert en Rika tot hier in 2010 helaas een einde aan kwam. ‘Den
Barcelone’ was 40 jaar lang dé thuisbasis van Toeristika en tot op het
heden zal menig lid hier met een warm hart aan terugdenken.
Omdat de club toen nog klein was werden alle TD’s en Cantussen in
Den Barcelone gehouden. De club is beginnen groeien en met een gemiddelde van 50 schachten per jaar behoorden we al tot de grootsten
van Mechelen. Sinds 2010 heeft Toeristika Den Boesjkammeree als
stamcafé. Hier geven we de beste TD’s van Mechelen en omstreken!
Mechelen is de laatste jaren als studentenstad enorm gegroeid en dit
merken we ook in onze club. De voorbije jaren konden we telkens
rekenen op een minimum van 80 nieuwe schachten die gedoopt
werden.
Daardoor nam Toeristika terug de plaats in van grootste club van
Mechelen. Dat we ook de tofste zijn hebben we enkel te danken aan
onze trouwe leden en de nieuwe lading schachten die er elk nieuw
academiejaar samen met ons een geweldige tijd beleven!

Clublied
En in de stad van Mechelen is een grote club,
en als die samen komen is ‘t een goeie troep.
Wij drinken allen bier en maken veel plezier,
Toeristika is altijd op de zwier.
We zijn toeristen nondedju (3 x) miljardedju.
We brossen 7 dagen op de ganse week,
en krijgen van de proffen dan een lange preek.
Toeristen zijn alhier, toeristen zijn aldaar,
en als’t op brossen aankomt zijn we al te gaar.
We zijn toeristen nondedju (3 x) miljardedju.
We leveren al de porren voor de T-dansants,
en dat is voor de andere clubs een grote chance!
Ons porren zijn zo schoon, ons porren zijn zo fijn,
want anders zouden ze niet van Toeristika zijn.

Praeseslijst
1965-1967 Achilles Schepens †
1967-1968 Stefaan Marrin †
1968-1969 Willy Van Asbroeck
1969-1970 Eric Swolfs
1970-1971 André Van Weddingen
1971-1972 Ward Hulselmans
1972-1973 Mark Van den Eynde
1973-1974 Dirk Apers
1974-1975 Peter van Avermaet
1975-1976 Jos De Coninck
1976-1977 Rene Theunis
1977-1978 Dirk Mertens
1978-1979 Peter Melis
1979-1980 Juan Broos
1980-1981 Alexander Dupont
1981-1982 Patrick Philips
1982-1983 Koen De Cock
1983-1984 Tom Ingelaere
1984-1985 Dominique Verbeeck
1985-1986 Guy Verbist
1986-1987 Carl V. den Bossche
1987-1988 Eric Fonteyn
1988-1989 Jan Verhavert
1989-1990 Peter Verheyen
1990-1991 Ron Van Dijck
1991-1992 Francis Lacante
1992-1993 Marco Mercado
1993-1994 Koen Van Den Bosch

1994-1995 Pieter Ollevier
1995-1996 Joeri Van Geel
1996-1997 Geert Verleyen
1997-1998 Bert Jeuris
1998-1999 Guy Mortier
1999-2000 Gert Slaedts
2000-2001 Wouter Huys
2001-2002 Enrico Capurso
2002-2003 Joris Thiels
2003-2004 Ben Willekens
2004-2005 Sven Wouters
2005-2006 Anke Joos
2006-2007 Lindsay Meybosch
2007-2008 David Rombouts
2008-2009 Katti Galmart
2009-2010 Wout Neckermann
2010-2011 Nikita Heylen
2011-2012 Dieter Jooken
2012-2013 Anne-sophie Mannekens
2013-2014 Carl Anthonissen
2014-2015 Ruth Goossens
2015-2016 *
2016-2017 Lars van de Buerie
2017-2018 Lars van de Buerie
2018-2019 Jesse Van Bommel
2019-2020 Lukas Van Dyck
2020-2021 Lukas Van Dyck
2021-2022 Neel Cornelis

Voorstelling
opkomers
“Melk voor elk, tequila
voor iedereen”

AnaÏs Debremaeker - 23 jaar

Hallokes, mijn naam is Anaïs, 23 jaar en ik zit in mijn eerste jaar
Communicatiemanagement. Voor ik in het prachtige Mechelen
kwam studeren, ben ik eerst vier jaar gaan genieten van het studentenleven in Kortrijk. Maar ik moet wel eerlijk zijn… Hier in
Mechelen is het zoveel beter! Door in Boesj te beginnen werken heb
ik kennis mogen maken met Toeristika en dat is toch wel het beste
geweest dat er kon gebeuren.
Het liefst ben ik dan ook op elke TD aanwezig. Op de dansvloer of
achter te bar, op beide plekken amuseer ik mij. Daarom wil ik dan
ook graag opkomen als jullie feestleider, zodat elke TD eentje blijft
om nooit te vergeten. Maar verder ben ik niet bang om nog meer
verantwoordelijkheid op mij te nemen en kom ik ook graag op als
jullie toekomstige praeses.
Als ik mezelf als cocktail moet beschrijven ben ik een Flügel Cosmopolitan, want als we eerlijk zijn is Flügel iedereen zijn dirty pleasure
wel. En net zoals ik, is de cocktail lekker zoet.

“Atten of niks”

Evelien Poets - 22 jaar

Toeristika is echt fantastisch. Niemand kan eraan tippen en dat wil
ik zeker zo behouden! Ik heb zoveel toffe herinneringen aan deze
club, dus wil graag iets voor deze vereniging terug doen. Ook dit
jaar was er een geweldig moment dat me altijd zal bijblijven. Namelijk, tijdens de bierkoning(in) cantus verwisselde mijn zus (toen nog
schacht) en ik van plaats. Het duurde even voor ze dit door hadden.
Als tweeling haal je samen graag kattenkwaad uit maar je weet ook
als geen ander wat teamwork is. In het praesidium is teamwork ook
super belangrijk.
Momenteel kom ik op voor praeses maar feestleider wil ik ook heel
graag zijn. Als feestleider zal ik geweldige feestjes geven zoals de
feestleiders die dat voor mij deden. Ik heb nog heel wat ideetjes in
petto als feestbeest en creatieveling.
Moest ik nog maar 1 dag te leven hebben, dan zou ik voor Toeristika
de grootste all-in TD ooit organiseren. Al mijn spaargeld moet op
want daarna ben ik er niet meer! Als praeses zal ik voor Toeristika
zorgen alsof het mijn kindje is en banden met andere verenigingen
versterken. Ik ben misschien niet de strengste tante maar ik geloof
dat een goeie leider niet diegene is die het hardste kan roepen.

“Zie je mijn lichtje op een
TD, feest dan maar lekker
mee!”
Jens Marteaux (Disco) - 19 jaar

Mijn naam is Jens Marteaux, maar de meeste mensen kennen me als
Disco. Ik studeer Information Management & Security.
Mijn reden om op te komen is dat ik me dit jaar als nieuw lid zo
welkom heb gevoeld, zo veel plezier heb gehad, en dat zou nooit het
geval geweest zijn zonder Toeristika. Ik wil heel graag toekomstige
leden hetzelfde gevoel geven en hen een even leuk jaar geven als ik
heb gehad.
De functie waarvoor ik wil opkomen is vice-praeses omdat ik dan
het hele praesidium alsook de club kan helpen waar nodig. Het is
ook een goede kans om veel mensen te leren kennen en nieuwe, maar
ook huidige leden een leuk jaar te geven.
Mijn favoriete moment van het jaar was zeker en vast de wisselcantus tijdens het Toeristika weekend. Cantussen zijn in het algemeen
mijn favoriete activiteiten, maar de wisselcantus was een geweldige
ervaring waarbij ik even mijn gewenste rol als vice-praeses heb kunnen beleven.
Als ik 1 dag te leven had dan zou ik een gigantisch festival organiseren waar allerlei bekende artiesten zouden optreden, een festival
groter dan Tomorrowland met tientallen tenten en een tent speciaal
voor een gigantische cantus die heel de dag duurt.

“party like there’s no
tomorrow”

Lise Druyts - 19 jaar

Heeey ik ben Lise 19 jaar en zit ondertussen al in mijn 2 de jaar
interieurvormgeving. Sinds dit jaar ben ik elke week terug te vinden
op de dansvloer in de Boesj. Daarom is mijn quote ook “party like
there’s no tomorrow”. Maar volgend jaar zou ik toch wat meer willen
doen dan aanwezig zijn op de feestjes, en meer kunnen betekenen
voor de club zodat deze ook blijft groeien.
Omdat de financiële kant van de club toch vrij belangrijk is wil ik
hierbij mij steentje bijdragen. Dit zou ik graag op mijn schouders
nemen en kom daarom op voor quaestor. Als ik een drankje zou zijn
ben ik een Sex On The Beach, heel zoet en onschuldig maar verrast
je toch door zijn pit en hoeveelheid alcohol. Mijn favoriete activiteit
was toch wel de spocul activiteit van het trampoline park. Ik heb mij
daar echt zot geamuseerd.

“Wine not”

Hanna Poets - 22 jaar

Ik wil opkomen voor Toeristika omdat in deze club iedereen familie
is. De sfeer zit altijd goed en iedereen is super sociaal. Ook zijn de
feestjes en andere evenementen goed geregeld. Daarbij wil ik meehelpen door voor PR/Ab-actis of meester/temmer op te komen. Ik
wil graag mijn skills benutten om video’s te bewerken waarbij we
mensen warm maken voor de TD’s of om de website goed bij te houden. Als temmer/meester wil ik graag Toeristika verder helpen als
een goeie troep.
Ik wil de nieuwe schachtjes goed maar ook leuk begeleiden en ze helpen er een top jaar van maken! De leukste TD van het jaar vond ik
onze carnaval TD. Dit natuurlijk omdat iedereen zich geweldig had
verkleed en de zon sneller opkwam dan verwacht.
Mijn favoriet moment van het jaar is wanneer ik commilito speelde tijdens een cantus terwijl ik nog schacht was. En tenslotte als ik
nog 1 dag te leven had zou ik super veel drank regelen en de Boesj
afhuren. De eerste uren ga ik ween sessies houden terwijl we shotjes
pakken tot er geen flessen meer zijn. Daarna gaat het dansen zijn in
de kelder van de Boesj met een bierpongtoernooi en een gratis vat.

“Helemaal naar de klote!”

Marlien Lambrechts - 21 jaar

Hallo ik ben Marlien, momenteel ben ik 21 jaar en ga ik afstuderen
als leerkracht secundair onderwijs.
Ik wil heel graag bij Toeristika opkomen omdat ik me hier echt thuis
voel, plus de beste feestjes worden hier gegeven.
Ik wil opkomen als PR/Ab-actis omdat ik graag achter de schermen
bezig ben en ook heel graag dingen regel.
Mijn favoriete moment van het jaar was de doop. Hier heb ik echt
veel vrienden gemaakt en me gewoon mega hard geamuseerd.
Als ik echt alles kon organiseren zonder met iets rekening te houden
dan zou ik één grote openluchtcantus organiseren en hier nog eens
alle klassiekers zingen.
Zo nu kennen jullie mij hopelijk wat beter en tot binnenkort op de
kiesweek.

“paardenhaar”

Lars De Roy - 18 jaar

Hey, ik ben Lars en kom op voor schachtentemmer/meester omdat
ik graag plezier maak met een groep mensen. Ik heb al eerder stages
gedaan waarvoor ik een “leidende” rol moest aannemen en dit lukte
me altijd wel.
Ik ben 18 jaar en zit in mijn eerste jaar Media en Entertainment
Business.
Ik heb niet echt een favoriete herinnering van het afgelopen jaar
buiten dan alle feestjes die werden gegeven door Toeristika, want wij
zijn DE BESTE CLUB van Mechelen en omstreken. Als ik nog 1 dag
te leven zou hebben dan zou ik met heel Toeristika op mijn kosten
naar ergens gaan waar er veel zon schijnt om ons allemaal daar naar
de kloten te zuipen.

“awesome sauce”

Danisha Gerrits (Neesha) - 21 jaar

Ik zou graag opkomen voor SPOCUL in Toeristika. Waarom Toeristika? Omdat 1: Het is de beste vereniging van Mechelen 2: Ik studeer
zelf toerisme dus Total given En 3: Toeristika heeft een band die niet
te breken is! Je kan er altijd terecht komen. Binnen Toeristika voel
ik mij thuis. Voor Toeristika kende ik niet veel mensen of was ik een
beetje aan het twijfelen over wat echte vriendschap is. Nu dat ik bij
de club zit, kan ik het 200% zien. Ik heb mensen leren kennen die
vrienden voor het leven kunnen blijven. Ik heb zo veel leuke dingen
gedaan dankzij Toeristika dit jaar. Dit is ook de rede waarom ik wil
opkomen, om andere mensen ook een toptijd te geven gedurende
hun studentenleven, want het zijn zeer belangrijke jaren in ons leven
en daar moeten we knallers van maken!!
Ik heb voor SPOCUL gekozen want ik heb een passie voor sport en
cultuur. Ik speel zelf ook hockey en tennis.
Mijn favoriete moment van dit jaar was het weekend omdat de
wisselcantus en bosspel ons de kans heeft gegeven om andere mensen van Toeristika beter te leren kennen. Als ik nog maar een dag te
leven had en was van plan om het grootste SPOCUL-evenement ooit
te plannen zou ik plannen om samen naar de Maldives te gaan en
een epic rave te gooien!!! Feesten als echte toeristen!!

“Oh man, ik hou van
blaadjes”

Gilian de Berk - 23 jaar

Hallo, mijn naam is Gilian en ik ben 23 jaar oud. Ik studeer Media &
entertainment business aan campus De Ham.
Hetgeen wat ik het allerliefst doe is zoveel mogelijk plezier hebben
en ben hier over de jaren best wel goed in geworden. Natuurlijk
heeft Toeristika hier flink wat aan te danken. Daarom kom ik op als
praeses/schachtenmeester. Om terug te geven aan de club wat ze mij
hebben gegeven en er echt een fantastisch leuk jaar van te maken.
Als ik een cocktail was zou ik een Piña Colada zijn. Het is fruitig,
altijd fris en er zit iets meer alcohol in dan dat je denkt. Precies zoals
ik dus :^).
Wat zou ik organiseren als ik nog maar één dag te leven heb en alles
mogelijk is? Een Space Rave natuurlijk! We verzamelen alle spaceshuttles die we maar kunnen vinden, geven iedereen een ruimtepak
en we schieten er weer vandoor… Naar de maan waar we zonder
zwaartekracht heel de dag door gaan feesten!

Ontgroeningsgedicht
5/10 doop
Maarten was jarig op mijn doop
Dat was nog al een hoop
7/10 Omg Its a TD
Jaja echt waar
De eerste td van het jaar!
12/10 dead men walking kroegentocht
De beste en grootse kroegentocht van elke club
We zopen ons allemaal in een dub
19/10Schachtendiner+oefencantus
Voor onze allereerste cantus dat niet zo helemaal goed was
Aten we spaghetti met een lekkere frisse ma(e)s
29/10Halloween TD
Halloween is mijn favoriete feest
We waren allemaal verkleed in een griezelbeest
26/10 the beer witch project
Na het enge promofillmpje dat het praesidium heeft gefixt
Heeft niemand deze leuke td gemist
9/11 nadook toeristika
Op de nadoopcantus was het zeer fijn
Toen mocht onze schachtengroepje eindelijk voltallig zijn

16/11 jenevervoetbal met de Wesp en derde helft TD
Het was een zeer close match
Waar de Wesp jammer genoeg gewonnen was
Daarna zijn we allemaal naar de Boesj gebouchierd
Waar de Wesp hun overwinning op de TD goed hadden gevierd
30/11 we blijven positief fac
Corona had ons weer goed te pakken
Maar op deze fac lieten we de moed niet in onze schoenen zakken
7/12 boozy bingo
Bingo met drank was misschien geen goed idee
Iedereen heeft veel gedronken en spauwde daarmee
14/12 secret santa movie night
We keken hier allemaal naar Die Hard
En hadden allemaal leuke en minder leuke cadeautjes meegebracht
17/12 all 4 schaatsen
We hebben met alle verenigingen samen geschaatst
Gelukkig is er niemand op zijn bek gekaatst
21/12 blok kerst soep fac
Omdat er geen Kerst TD mocht zijn door je weet wel wat
Hebben we voor onze blok pauze een leuke blok, Kerst en soep fac
gehad
8/2 Nieuwjaarsdrink
Nadat we Kerst en nieuw hebben gevierd zonder dat carnaval gemaar
Zagen we elkaar opnieuw in het nieuwe jaar

15/2 bierkoningin cantus
Op deze cantus waren er allemaal zatte dozen
Hier is ook een van mijn beste vriendinnetjes, Annelien, verkozen
22/2 toerquiztika
Toeristika heeft ook een leuke quiz gehouden
Deze keer zonder spelfouten.
1/3 zuip je lama TD
Op deze TD hebben we weer veel pintjes verzet
Hierdoor werd er ook weer veel afgelekt
8/3 carnaval TD
Toch leuk die TD’s van Toeristika waar we allemaal samen zijn
Hier was het beste kostuum toch Sophie met haar kratje wijn
15/3 td fout 2.0
Hier was ik niet bij waarvan ik baal
Blijkbaar was het ook weer zeer marginaal
22/3 ontgroeningscantus
En hier was ik ook weer niet aanwezig
Daardoor was ik hier vollebak met mijn ontgroeningsopdracht bezig
29/3 jump for joy
De eerste sportactiviteit van het jaar is geweest
Hier hebben we in het leukste trampolinepark van het land gesprongen en gefeest

1/4 msu snowtrip
In de paasvakantie zijn we met msu gaan skiën en snowboarden in
Risoul
Toeristika was ook voltallig aanwezig, och wat een gezellige boel
21/4 all 4 one
Het grootste feestje van het jaar met elke vereniging aanwezig
Blijkbaar was de avond voor iedereen ook zeer wazig
26/4 fils-à-papa TD
Wat een decadente feestje en zo gezel
Neel zijn haar was ook naar achter met heel veel gel
13-15/5 weekend
Weekend was zo leuk en zo mooi
Op de cantus met onze eigen bekers, wat een zatte zooi
21/5 vrienden- en familiecantus
Nu deze cantus was vandaag
Alle vrienden en familie heb er van genoten zonder gezaag
-Bauke Mertens
21/05/2022

weekend 2022
Het weekend van Toeristika ging dit jaar door in de Hoge Rielen.
Ons gebouw daar was groter dan verwacht, met veel kamers, twee
zalen en een enorme keuken.
De kamers liepen stilaan vol naarmate iedereen arriveerde en tegen
de avond begonnen we met de cantus. Niet zomaar een cantus, maar
een wisselcantus. Dit wil zeggen dat iedereen een willekeurige kaart
kreeg met daarop een functie die ze moesten vervullen. Commilitones werden terug schachten en sommige net-ontgroende schachten
werden praeses. Zoals je al wel had kunnen denken was het heel
chaotisch, maar ook gigantisch leuk.
Na de cantus volgde natuurlijk nog een fantastisch feest dat doorging tot het licht buiten terug te zien was.
De volgende dag werd er een leuke opdracht gedaan waarmee verschillende groepen het tegen elkaar opnamen om zo veel mogelijk
leeggoed te verzamelen terwijl je door het park wandelt en verschillende opdrachten uitvoert.
Na de opdracht waren er frietjes en verschillende frituursnacks te
eten en ’s avonds was er terug een feest.
Rond 2 uur in de nacht kwamen er ineens mensen op een bakfiets
langs die een concert aan het geven waren met hun instrumenten.
Dit zorgde er natuurlijk voor dat iedereen naar buiten ging en begon
te dansen en zingen op de liedjes die ze speelden.
De dag erna eindigde het weekend jammer genoeg, maar iedereen
mag weten dat het een topweekend was!
- Jens (Disco) Marteaux

spelletjes

•
•
•
•
•

praeses
vice
quaestor
pr
schachtenmeester

•
•
•
•
•

schachtentemmer
feestleider
spocul
abactis
toeristika

Horizontaal
1. Wie nam jij mee op date naar
deze biervolle avond?
(geen spaties)
8. Het is niet alleen een activiteit
voor oude mensen, aangezien wij
er een twist aan hebben gegeven

Verticaal

2. Hier worden schachten waardige
commilitones
3. Hier worden 2 mensen verkozen
die geen blauw maar geel bloed hebben met een wit kraagje
4. Deze activiteit doen we elk jaar
met onze broedervereniging
5. Deze quiz is al lang traditie
6. Op deze TD ziet iedereen er ongelooflijk eng uit
7. Iedereen doet er zijn mooiste kleren voor aan.

