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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 Cantussen en TD’s
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 binnen 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!
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Evelien, PraesesEvelien, Praeses
Wie ben ik?Wie ben ik?
Hey hey! Ik ben Evelien Poets en ik
heb al een diploma Media en
Entertainment Business achter de
rug. Dit jaar doe ik een verkort
traject van Communicatie.

Voor wat kom ik op?Voor wat kom ik op?

Mijn motoMijn moto
improvise, adabt,

overcome

Mijn favoriete toeristika momentMijn favoriete toeristika moment

Ik kom op voor praeses omdat ik echt een hart voor
Toeristika heb. Toeristika voelt als een familie voor mij.
Als ik deze toffe groep kan leiden om een top jaar te
beleven, ben ik gelukkig. Toeristika staat voor mij voor
broederschap, gezelligheid en feesten!

Mijn favorieten moment was zeker en vast de
bierkoning(in)cantus. Juichen voor mijn vrienden,
petekindjes en mijn zus was zo een geweldig moment. 



Jens,Jens,
Vice-PraesesVice-Praeses
Wie ben ik?Wie ben ik?
Hallo! Ik ben Jens, ik ben 19 jaar en ik zit in het derde
jaar van mijn studierichting Information Management &
Security. Door de week kan je me vaak zien op de
verchillende studentenfeestjes in Mechelen.

Voor wat kom ik op?Voor wat kom ik op?

Mijn motoMijn moto

Als men lampje brandt
is da feestje plezant

Van het moment dat ik bij Toeristika kwam voelde ik me
er thuis. Toeristika heeft zo veel voor mij gedaan dat ik
veel terug wil doen en zo veel mogelijk mensen ook dat
gevoel wil geven. Daarom kom ik op als Vice-Praeses, het
is perfect om te helpen waar ik kan en zowel nieuwe als
oude leden een fantastisch jaar te geven.

Mijn favoriete toeristika momentMijn favoriete toeristika moment
Mijn favoriete Toeristika moment was zeker het
weekend. De wisselcantus was een geweldige ervaring
en ik heb enorm genoten van de verschillende feestjes en
activiteiten.



Anaïs, QuaestorAnaïs, Quaestor
Wie ben ik?Wie ben ik?

Hallo, ik ben Anaïs en ben 23
jaar. Ik zit in mijn 2de jaar
communicatiemanagement.
Door de week zie je mij wel
door Mechelen lopen, zowel
voor de toog op cafe of er
achter.

Voor wat kom ik op?Voor wat kom ik op?

Mijn motoMijn moto
Melk voor elk, 

tequila voor iedereen

Mijn favoriete toeristika momentMijn favoriete toeristika moment
Toch wel mijn doop, ik vond het
geweldig om het groepsgevoel onder
het vuil mee te maken. En mijn
toekomstige peters trots te maken.

Ik kom op voor quaestor dit omdat ik administratief
graag bezig ben. Ik haal zoveel voldoening en geluk uit
een excel die over de top overzichtelijk is. Ook in de Chiro
was ik mede verantwoordelijk voor de financiën en
administratieve zaken. Deze zou ik dan graag willen
toepassen voor een club waar ik zoveel aan te danken
heb



Gilian,Gilian,
Schachten meesterSchachten meester
Wie ben ik?Wie ben ik?
Hallo, mijn naam is Gilian en ik ben 24 jaar oud. Ik studeer
Media & entertainment business aan campus De Ham. Door
de week doe ik graag aan sport en werk in de horeca.

Voor wat kom ik op?Voor wat kom ik op?

Mijn motoMijn moto
Rozen zijn rood, de mens is een

sociaal dier. Het liefst drink ik op
een terrasje bier :)

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 schachtenmeester. Zodat
ik de volgende generatie kan leren om zo hard mogelijk
te feesten.

Mijn favoriete toeristika momentMijn favoriete toeristika moment
Mijn favoriete Toeristika herinnering is
bij de ontgroeningscantus wanneer we
de opdracht kregen om 10 kilo porno
te verzamelen en we daar dan de
beste porno act in jaren hebben
gegeven.

mailto:jens.marteaux@live.be






Spelletjes tijdSpelletjes tijd



We willen jullie bedanken om aanwezig te
zijn op onze activiteiten. En wensen jullie

alvast een super tof jaar toe .
Tot op de volgende activiteit!

 
Veel liefde,

Opkomers 2022


