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Voorwoord
Beste Commilitones,
Beste studenten,
Beste toekomstige kinesisten,
Kinesia Antwerpen vertegenwoordigt de richting
Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie als departementsclub
binnen de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
aan de Universiteit Antwerpen.
Kinesia is een club waar iedereen zich thuis voelt. Wij proberen de
(kine)student zo goed mogelijk te ondersteunen in zijn/haar/hun
opleiding aan de Universiteit Antwerpen. Dit doen we onder meer
door skeletten en wervelzuilen te verkopen, het organiseren van
workshops, zoals tapingcursussen en stagepakken te voorzien, zodat
studenten zich ten volle kunnen ontplooien tot kinesisten van de
toekomst.
Vanuit ons stamcafé “de Klimax”, in het hartje van Antwerpen,
voorzien wij de Antwerpse student van deugddoende ontspanning.
Geheel onder het motto “Kinesia is de beste club van ’t stad”
organiseren wij fantastische TD’s, klimaxfeesten, clubavonden,
cantussen en culturele activiteiten. Zo beleef je bij ons de tijd van
je leven en ervaar je momenten die je nooit meer zal vergeten.
Hiernaast bieden wij ook een heel gamma van sporten aan. Zo kan
je je talenten laten schitteren onder de Kinesiaanse vlag door deel
te nemen aan het veldvoetbal, zaalvoetbal, basketbal,… Als
hoogtepunt op sportief vlak trekt Kinesia jaarlijks de bergen in! Zo
kan je brein na de examenperiode van januari in de frisse, gezonde
berglucht op adem komen en kan iedere sneeuwgek z’n hart
ophalen op de pistes én op de après-ski.

Als lid van onze fantastische club krijg je op dit alles extra
voordelen (zoals voorrang op niet-leden, kortingen, ect.). Je
ontdekt zo niet alleen op een aangename manier het
studentenleven, maar vindt er ook een hechte vriendengroep.
Kinesia draagt amusement en vriendschap hoog in het vaandel. Ik
heb zelf ook ooit de beslissing gemaakt om deel uit te maken van
Kinesia en ik kan nu met de hand op het hart zeggen dat dat één
van mijn beste beslissingen is geweest.
We organiseren ook jaarlijks de studentendoop, dit is je kans om
toe te treden tot deze bedrijvige en fenomenale familie, dus niet
twijfelen, maar gewoon doen!
We organiseren ook jaarlijks de studentendoop, dit is je kans om
toe te treden tot deze bedrijvige en fenomenale familie, dus niet
twijfelen maar gewoon doen!
Zit je met vragen over Kinesia of de richting ReVaKi? Aarzel dan niet
en shoot! Mijn praesidium en ik helpen je graag verder.

Dixit,
Senne De Schepper
Praeses ’21-’22 Kinesia Antwerpen
Ut Vivat, Crescat Floreatque Kinesia!

Colofon
Praesidium 2021-2022
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Voorstelling praesidium
Senne de Schepper: Praeses
Deze jongeheer uit Brasschaat gaat dit jaar met
veel trots onze club leiden en gaat dit
ongetwijfeld uitstekend doen. Als je hem niet
tegenkomt achter of voor de bar in de Klimax is er
wel eens een kans dat je hem tegenkomt op de
campus.

Kaat Francken: Vice-praeses
Dames en heren, maak nogmaals kennis
met ons Kaatje. Ze heeft het dit jaar,
inderdaad tot vice-praeses geschopt en of
ze het goed gaat doen is ondertussen al
geen vraag meer. Of ze meer Chouffe gaat
verslinden dan de Klimax aankan is een
andere vraag.

Axel van Rossum: Quaestor
Dit jaar gaat Axel zich helemaal verdiepen in het
economische gebeuren van Kinesia. Als Axel niet
te vinden is in het zwembad of op haar fiets dan
zit ze waarschijnlijk de benen van onder haar lijf
te dansen in de Klimax.

Kristien Huygen: Ab-actis & media
Deze Hollandse parel heeft er dit jaar voor
gekozen om de vergaderingen mee in toom
te houden. Opgepast, een skireis met deze
meid kan gevaarlijk zijn, dus eens op de
piste is gebitsbescherming met haar zeker
een must.

Jarno Berckmoes: Schachtenmeester
Jarnito zal dit jaar het vuur aan de schenen van
menig schacht leggen samen met zijn
schachtenteam. Of de schachten hun beide handen
mogen kussen? Jazeker, Jarno zorgt tot in de late
uurtjes voor iedere schacht!

Robbe demunyck: Schachtentemmer
Dit zwemfenomeen gaat dit jaar de schachtjes
voorzien van de juiste opvoeding en uitleggen
hoe de perfecte deikel eruitziet. Daarnaast is
hij er ook niet vies van om zijn persoonlijke
sangria-challenge records te verbreken.

Eline Hermens: Schachtentemmer
Heline, Herman, Ernie, de Balthasar Boma van
den Brazilia, deze Nederlandse parel kent vele
bijnamen. Deze schat zal je ook vaak als Bert en
Ernie een onafscheidelijk duo zien vormen.

Jolien Dams: Zedenmeesteres
Dit jaar gaat Jolien zich in eerste instantie
bekommeren over het welzijn van onze
geliefde schachtjes. Dit betekent niet dat we
deze dame minder kasteel rouge gaan zien
verorberen in ons geliefde Klimax.

Iris van Hal: Sport
Deze Hollandse schone met af en toe een
Vlaams accent gaat dit jaar weer al zingend
de über atleet in onze sporttalenten naar
boven halen. Voor Iris blijft niets onbemind,
dus na een goede avond in de Klimax moet
zelfs de paal op ziekteverlof.

Yunah Verheyen: Sport
Dit lachebekje gaat dit jaar Iris haar
rechterhand worden en of dat hij het goed
gaat doen! Samen met Iris gaan zij de
longen uit hun lijf zingen om zo nog meer
bekers in de wacht te slepen.

Elke Smeets: PR
Knipper inderdaad eventjes nu je deze
schoonheid even hebt kunnen laten bezinken,
zo kan ik aan mijn uitleg beginnen. Samen met
Greta gaan zij dit jaar sponsor na sponsor
overtuigen waarom Kinesia de beste club is om
mee in zee te gaan. Disclaimer voor de
enthousiaste mannen, inderdaad, ze is al
bezet.

Alyssa Van den Brande: PR
Onze enige echt Greta Thunberg is ook van de
partij. Zij zal dit jaar niet protesteren voor
het klimaat zoals de naam doet vermoeden,
maar gaat haar overtuigingsskills niet enkel
gebruiken om jongens rond haar vinger te
winden, maar ook de sponsors.

Robbert Arnauw: Cantor
Beter bekend als Robbie, heeft de hele zomer
lang zijn stembanden ingesmeerd om ons dit
jaar van een engelengeluid te voorzien tijdens
de cantussen. Naast dat hij zijn stembanden
deze zomer heeft ingesmeerd, zal dit ook
doorheen het jaar onderhouden moeten
worden, dus ga je eerder de dagen moeten
tellen dat deze man niet in de Klimax is.

Bob Jadoul: Cultuur
Deze man heeft ondertussen eigenlijk geen
introductie meer nodig. Hij heeft vorige
jaren de culturele activiteiten nauwlettend
in de gaten gehouden om zo al een basis te
leggen voor een geweldig ‘cultureel’ jaar.

Jan Seghers: Cultuur
Beter bekent als ‘Jeanke’. Jeanke komt zoals
vele mensen niet verwachten van de juiste kant
van het water én is dus als geen ander geschikt
om ons dit jaar van de nodige cultuur te voorzien
samen met Bob.

Zenno Bollen: Feest
Den Bolle, een verse groente van vorig
jaar waarbij de Kinesiaanse normen en
waarden nog vers ingeburgerd zijn.
Voel je dus zeker niet schuw om met
deze man 1 (lees meerdere) adjes te
doen.

Maxim Homblé: Feest
Homblé heeft vorig jaar rustig de tijd gehad
om alle kneepjes van het vak te leren over het
hele feest gebeuren en hoe Kinesia dit het
beste doet. Samen met zijn rechterhand heeft
hij dit jaar al een fantastische TD gepland, dus
maak 6 oktober al maar vrij!

Ruben D’Hulst: Scriptor & mercator
Deze knappe gast, onder de kinesiaanse
volksmond beter bekend als Leo(pold).
Met zijn prachtige Sint-Niklase accent
voegt hij zich dit jaar bij het praesidium
als scriptor & mercator.

Waarom jezelf aansluiten bij Kinesia?
Daar sta je dan. Eerste dag van het academiejaar, alles is nieuw en
onbekend. Je hebt er reuzeveel zin in, maar weet niet goed waar te
beginnen. Laten we je nu al zeggen dat je je neus al in de juiste
richting zet, als je eens bij Kinesia komt piepen. Dat we een olijke
bende zijn, waarbij de grens tussen vriendschap en familie bijna
nihil is, is algemeen geweten. We zijn een hechte groep die altijd
iedereen met open armen zal verwelkomen, want hoe meer zielen,
hoe meer vreugd.
We horen de vraag bij jullie al opkomen: “Hoe zit dat juist met dat
dopen?”
Als faculteitsvereniging gaan wij respectvol om met alle novieten.
Voor diegenen die niet weten hoe dit in elkaar zit, alle Antwerpse
studentenclubs volgen het doopcharter opgelegd door de stad
Antwerpen. In het jaar dat ik, Jarno, gedoopt ben blijven de doop
en de verkoop me het meeste bij. Enerzijds, omdat dit de grootste
en meest intense evenementen zijn, maar anderzijds omdat dit de
leukste evenementen waren in mijn ogen. Tijdens deze twee
activiteiten zal je enkele groepsopdrachten krijgen, maar net
tijdens deze momenten schep je een ongelofelijke band met je
medeschachten, die je nooit zal kwijtspelen. Na de doopweken ga
je letterlijk voor elkaar door het vuur.

Wij willen ook meteen het cliché doorbreken van “Bij een
studentenvereniging moet je gewoon veel kunnen drinken”. Bij
Kinesia draait het om zo veel meer dan dat. Een solide en fijne
band scheppen is de rode draad van de doopweken en dit realiseren
we d.m.v. sport, cultuur en andere activiteiten. Plezier staat
centraal. Door gewoon al lid te zijn bij Kinesia ga je de beste
studententijd beleven en dopen is alleen maar een surplus, waar
wij allemaal leuke herinneringen aan hebben overgehouden. Tot in
de Klimax!
Dixit,
Schachtenteam ‘21-’22 Kinesia Antwerpen
Ut vivat, Crescat Florreatque Kinesia!

Agenda:
5 oktober: schachtenverkoop (enkel voor gedoopten)
6 oktober: Revive-TD (Kickoff-TD)
13 oktober: Kroegentocht
18 oktober: Schachtenconvent (cantus)
21 oktober: I sherrifed the shot @Klimax

Merchendise
Zoals vorige jaren kan je de merchandise van Kinesia
nog steeds bestellen via de website. Maar over welke
merchandise gaat het nu juist? Een handdoek, drinkbus,
totebags en de comfortabele truien van University of
Antwerp met Kinesia logo.
Wanneer ga je deze topproducten dan kunnen
bemachtigen? Op de meegedeelde afhaalmomenten, zo
zullen er ook afhaalmomenten voor de stagepakken en
skelletten voorzien zijn.

Trooper
Kinesia zal ook weer actief zijn op Trooper, hierdoor
steun je ons, terwijl je zelf niet meer hoeft te doen of
betalen! Hoe werkt dit juist? Je gaat naar Trooper,
zoekt Kinesia op en je duidt de site waar je wilt
bestellen aan.
Wil je het jezelf nog gemakkelijker maken? Maak
gebruik van de ‘Trooperbot’ en krijg een melding als je
op een site komt die door Trooper ondersteund wordt.

Sponsors

Woordzoeker:

