
LEER HET NIEUWE
PRESIDIUM KENNEN

2 0 2 0 - 2 0 2 1

 JAIME - PRESES

- In een ander leven wil ik  als
langeafstands-piloot voor TUI

naar Latino América vliegen
met bae July De Wilde als

copiloot

- Favo snackje bij Snack Deniz:
Kumpir

- Favo foute schijf: Joost is
anders geaard (omdat ik

marginaal ben)

MARIE - VICEPRESES

- In een ander leven zou ik  een
brunch-/koffiebar openhouden
en taart bakken voor iedereen

- Favo snackje bij Snack Deniz:
Mozarellasticks en loempiasaus

-  Favo foute schijf: Oma heeft
een stoma (just... listen)

ARNO - CANTOR
- In een ander leven zou ik wss wel een
rijbewijs hebben en gelijk een nerd bij
de burgies gaan zitten om dan later

geen carrière te kunnen maken,
aangezien ik nooit sociaal contact heb
gehad. Het spreekt dan ook voor zich
dat ik met mijn rechterhand trouw en

bang ben van vrouwen

- Favo foute schijf: I want it that way
van de backstreetboys, omdak ooit is
iemand da heb zien rondzingen tegen

iedereen dat em tegenkwam in de hoop
da ze met hem zoude meezingen.

 ELINE - CULTUUR

- In een 
ander leven droomt Tans

ervan om dansles te nemen
zodat ze bij Beyoncé als

achtergronddanseres kan
werken

- Favo TikTok: Say so full
dance

- Favo snackje bij Snack
Deniz: Bicky Cheeezzz

JULIE - PR EXTERN

- In een ander leven zou ik een
zwerver zijn

- Favo snack bij Snack Deniz:
garnaalballetjes

- Favo TikTok: de renegade van
Jaime

- Favo foute schijf: Het Leven Danst
Sirtaki - tis lik met christoff

ASTRID - PR INTERN

- In een ander leven wil ik turnster of
ballerina offff designer (pfff moeilijk)

OF PRINSES zijn

- Favo snack bij Snack Deniz: nuggets

- Favo TikTok: alle hondentiktoks!!!
 

- Favo foute schijf: gewoon alle
nilliessongs want ik jam er zo hard op

DORIEN -
SCHACHTENTEMMER

- In een ander leven wil ik een
professionele balletcarrière of
in het conservatorium maar ja

jammer genoeg heb ik geen
talent hahaha

- Favo snack bij Snack Deniz:
kaaskroket

- Favo TikTok: Alles van
tyratjeuuuhh echte fangirl

LIEZE - SPORT

- In een ander leven zou ik een
lompia 

zijn

- Favo foute schijf: Controle -
extra beenruimte voor een

goede prijs

- Favo snack bij Snack Deniz:
Kippenboutje

- Favo  TikTok: Hondjes!!!!!!!!!!
Geen uitleg nodig.

KASPER - STUDIE

- In een ander leven: Living
the vampire life

- Favo snackje bij Snack Deniz:
kippenboutjes for sure

- Favo foute schijf: Hannah
Montana’s hele discografie

<333

- Favo TikTok: De tiktoks van
x.vraagjes.xo, kijk da echt

AMBER - QUAESTOR

- In een ander leven zou ik
Doornroosje zijn

- Favo snackje bij Snack Deniz:
Kaaskroket

-  Favo foute schijf: Befkapoen

Favo TikTok: Tiktok is
tijdverspilling (SHAME)

ARE YOU THE NEXT
FEEST/ABACTIS?

w e  w a n t  y o u

PS: VOLG VETOGENT OP TIKTOK

Vetopia


