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tíoordje vooraf van de redactor

Beste ernmers,

Eerst en vooral zou ik julJ"ie allemaal wi
bedanken voor het vertrouÍ"ren dat julIie in
hebben gesteld.
Het Ernmertje bevat deze keer (

trouwens) een massa informatie,
cartoons, raadseltjes, e\2,

Voor de rest veel Plezier met
artikels, het oPlossen van
bekijken van de cartoons, etc

het lezen van de
de raadsels, het

U mag
of een

ook steeds mailen met tips, voorstelfen
artikel naar sus keÍ^riet @ti scal inet . be

Ik moest zien dat
ik mijn belofte na
kwam, dus
plaatsen we maar
enkele foto's met
moole vrouwen.

l len
mrl

Natuurlijk kan de redactor in samenwerking metde rest van het praesidium dit niet allemaalalleen bedenken en reken ik d.aarom op demedewerking van enkele medestudenten. A1l-e
voorsteJ-len zijn welkom. U kan ze deponeren inde kastjes van den EM aan de cyberfut of aaniemand van het praesidium geven. Er kunnengeen inzendingen genoeg zijn. (bedankt voordie ene tip Daisy) .

zoals altij d
vers I agen,

op een van de
EM. Degene die
hun leven. Ze

op 15,16 en 17
Vraag dat maar
en aan de oud-

dankzij onze
zurpen, gaan

Voorts nodig ik iedereen uit
volgende activiteiten van d.eniet komen begaan de fout van
weten niet wat ze missen.
Schrijf u in voor het víeekend
naart. Dit wordt beestig goed.
eens aan de studenten van 4EM
studenten.
Bekijk zeker ook de reclame want
sponsors kunnen wij goed feesten,
karten en meer van dat.



PRAESES DIXIT

Be s te Co m m i I i to nes, EMMERS/STERS,

lk hoop dat jullie je dit academiejaar al goed
geamuseerd hebben. Vandaar ook dit boikie om
alles nog is op een rijtje te zetten. Er staat-van elke
activiteit wel iets in, en de fotokes kunde altij gaan
bezien op onze immers al wel bekende websítí
www. stu d i a nt. be/e m -kri nq
Nu wil ik ook nog wel is ff de tijd nemen om alle
actieve leden te bedanken, want het is dankzij jullie
dat we activiteiten kunnen organiseren. Ook íóg
een woordje van dank aan al onze oud/ere-ledeí,
die dit jaar echt heel actief meewerken om er iets
bangelijks van te maken. Nu ganek nog is wa
reclame maken voor het EM-weekend, j woorden:
NIET TE MISSEN. tndien wel 2 woorden: VËEEEEL
SPUT. Maar das natuurlijk niet de enigste activiteit
die zal doorgaan, Hou dZ valven en wtrasiie-ii nit
oog !!! !! !
Als er vragen zijn stel ze aan iemand van het EM-
praesidium, zij staan steeds klaar om jultie te
helpen.

Commelitones kgen stoppen met zeveren, maar
toch nog dit: Het feesten is nog zeker nie gedaan.
Den EM VIVAT, Den EM CRESCAT.

Verslogske von de verkiezingscontus

Zoals gewoonlijk ging de contus dus door in z«l'Dr- Gede lterder" lrh

gesleur nret tofels en stoelen woren we eindelijk kloc roor onze

eersle cantus von hopelijk een schitterend joor. Het wos niet zomoor

een coÍttus wont er moesten nog 4 pruesidiumplootsen r'erkozen

worden, nl. vice- preses, ó- oclis, redoctor en spocul' Er waren ook

rrele pro- senionen, *eledea, oud- leerlingen qt bezce;j<ers mnwezig

zodat we toch met 'lO à 50 mon konden brullen en'enkele pintjes

drinken. De @tsle uten werd er wer deftig met od- fundums

gesmeïen en onze &nior hod er blijkelijk vezl pleier in' Ook den

ileiligen kwam af en te Pi€Pèn moor de uitvoering wos oltijd niet zo

geslqd. Caroline en Ïnne hebben ook wel, lorge iijd, hun plezier

i"noa-,r*t zij mochten een kommetje bier of compori leeglikken'

ilotuurlijk had de Spocul, Ludo, ook Priis moor hij docht ddt hii op die

buis moesi blozen moor don heb ik hem eens rroorgedaon hoe ge

dooroon moest zuigen.

En don rolgden de r,erkiezingen zelf en heft de Monu eens laten zien

hoe ge ne 'loetbolsfiow oproert, hij werd dus onze nieuwe Spocul' De

nof àocht d6t hij v€n het Emmertje ne Plcyboy mocht moken, hij lverd

dus onze nieuwe Redocton lrlatuurlijk was iedereen gelukkig dat er

aens eon meiske opkwon en zo werd Frouke onze nieule Ab- octis' En

crtqiezien er geen wilwilliger wos r/oor Vice-Prueses heb ik me moar

opgeofferd moor ik heb er nog oltijd geen sPijt von en zol dat nooit

krijgen.
tlo de co$us zijn er don nog enkelen

wer re plezculrten ownd geweest.

in deWÍe gevlogen en wos het

Sjekke,
Vice-Preses 2OO1-2OO2

Kenny
Senior 2001-2002

,



Verslag van de voetbal door Manu

Formidabele overwinning van den EM met een score van
6-4. Na een strakke eerste helft gedomineerd door onze
ldeuren, nam den EM een grote voorsprong.

Onze doelman moest nog enkele goede ballen
wegwerken en onze spelers, technisch begaafd en fysiek
sterk, controleerde de match en kwamen niet meer in
gevaar tijdens de rest van de partij.

Een dild<e pluim voor de spelers en de supportersllll

Voor degene die het niet weten, dit is het Portugese nationale
voetbaltearn van het WK 1998.



Het begon den dinsdag, toen we daar aan kwamen had
onze redactor alle hekken al gezet (mercie Raf). Maar de
tent moest nog wel gehaald worden en ineen gestoken
worden. Amaai was me da nie zo simpel, ondertussen al
goe donker geworden, nogal een geluk dat de Vier ons
een handje kwam toesteken. De woensdag dan, de

Versla ske: Schi

eerste klanten (de Vier) waren er al om een uur of tien,
en ja natuurlijk die muste direct gluhwein hebben he.
Maar geen nood we dachten toen nog dat die 50 liter
nooooooit zou op geraken. Tja, vergissen is menselijk
zeker. Want om half vier hadden we gene gluhwein nie
meer, jammer voor diene boer die zijn koe kwam halen...
. Tja en de winnaars zijn bekend, ik ken ze nie van
buiten dus hou de valven in het oog, maar ik denk
(hahaha) dat er jammer genoeg geen leden van den EM
bij zijn die gewonnen hebben. Ondertussen is den
directeur ook is een kijkje komen nemen en hij vond
onze gluhwein best wel te drinken @. Na zijn bezoek
kregen we nog bezoek van onze cafebaas, Den Belles,
en tja toen zijn er sommige mensen een beetje zat
beginnen worden.

Om dit kort samen te vatten, twas weer plezant geweest,
en het heeft voor FOSTER PARENTS nog wat
opgebracht ook.

Ons FOSTER PARENTS kindies:

Wi son Geovany en Jaleswar Behera

t;.

Kenny Steyaert (Praeses)
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Beste em-mers,

Zools olle joren goon wij tijdens het 2& semester met den EÀ/l noor
de Ardennen.
Dif weekend ligt ol voí en dil zal doorgoon von vrijdogovond 15
hoort toÍ zondogmiddog 17 moart te ÍilÍf . Veel kai er doorover
nog niet gezegd worden maor rijdogovo nd zol er een bosspel zijn,zot*dag enkele octivileiten en.s ovonds een contus. Dii is dus de
ide.ale gelqenheid om in *n plezonte sfeer kennis te moken mef
een contus en de "írofkes,. Zondq zal er don ook nog misschien
een odivileit zijn.
Tn tqenstellitg tot ondere joren goqn we rÍret de bus zodot we ol in*n goede sfeer zijn om oon het weekend te bqinnen.
fn de loop von een dezer weken zol ." 

""n 
pop'ia, rondgoon om een

gedacht te knijgen met hoeveel we don goon.

I

Jangdherberg von ïlff ,,Lo Ferme du Ch6teou ,,

Sjekke,
Vice-praeses 2001 -2OO2

40
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Toeval ofniet?

Abraham Lincoln werd congreslid
1946. Lincoln werd president van
Kennedy in 1960.

in 1846, John F. Kennedy in
de Verenigde Staten in 1g60,

De namen Lincoln en Kennedy bevatten elk zeven letters. Beide
presidenten bekommerden zich om de rechten van de mens. Hun
beider vrouwen verloren kinderen, terwijl ze in t "i Witt. Hri.
woonden.
De secretaresse van Abraham Lincoln heette Kennedy, die van
Kennedy heette Lincoln. Ze kregen allebei op 

""n 
,rfJug een kogel

door het hooftl. Hun vrouwen waren op dat ogenblik U"ii hïn. Lincolnen Kennedy werden allebei doodgeichoten- door iàand uit het
zuiden van de VS. Ze werden ook allebei opgevolgd doàrlemand uit
net zutden.
Hun beider opvolgers heette Johnson. Andrew Johnson, die Lincoln
o_pvolgde, werd geboren in lg0g. Lyndon Johnson, de opvolger van
Kennedy werd geboren in 190g.
John Mlkes Booth, de moordenaar van Lincoln, zag het levenslicht
in.l839..Lee Harvey Oswald, de moordenaa, íunï"nn.ay, *..a
geboren in 1939. Beide moordenaars gingen doo. h"i-i"ren ond".
hun drie namen, die elk uit vijftien lenels b"estaan.
Lincoln werd in een theater neergeschoten, dat ,.Kennedy,' 

heette.
Kennedy vond de dood in een auto van het merk .,Lincoln,,]
Booth vluchtte na de moord uit het theater *"g 

"n 
*"à opgepakt in

een warenhuis. Oswald schoot vanop een waienhuis en vluchtte in
een theaterzaal, waar hij werd gevingengenomen. Beiden werden
vermoord nog voor hun rechtszaak begónnàn *as.
En dit is het laatste. . .

Een week voor Lincoln neergeschoten werd, hijvv.,r r,rluurr uscrgescnoten wefd, was hij in Monroe
Maryland. Een week voor Kennedy werd doodgeschoten, was frij bij
Marilyn Monroe.



Cinemake van 24 oktoben

Ook hier wos de opkomst weer goed, ol hodden we

tegenslag dot het juist voetbol op tv wos. Niet dot
door iets aon'fe zien wos wont onderlechf is dik den
boof in gegoon. Dus die nie meegeweest zijn, heb moor
genoeg spijf @. Er is dus zo' n 25 mon meegeweest en

ze zijn t von de volgende films goon zien. AI, Blow,
Americon Pie 2 of 6loss house. Die noor AI goon zien
hebben kwomen al met veel spijt noor buiten, Blow
was noorï schijnt ook nie veel beter. American Pie 2
die wos redelijk goe, en glass house wos ook nie
slecht. Moar geen nood goeie of slechte Íilm, zone
ovond wordt telkens aÍgeslotenmet ne goeie te goon

pokken op kosten von den EM.

Hopelijk hebben we de volgende octiviteit minstens
evenveel volk. Voor diegene die zijn meegeweest,wij
hopen dof jullie je geomuseerd hebben.

scHoL lll

Kenny Steyoerï

Àn'.L L

(proeses)
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op elk van de onderstaande . punten moet u gqn
ciifer zetten van bovenstaande r1 l. Hleraan zlln
wel enkele voorwaarden verbonden. cijfers die
elkaar opvolgen in de rij mogen n'iet vl.ak naast
àttiààr l'iooeÉ oo de punten. -zowel horizontaal ,

verticaal àls diàqonaal is niet toegelaten.

Raadsel ties
1,/2/3/4/5/6/7 /8

Dus 2 mao niet raken aan 1
rest. 1 mig enkel niet raken
oe oplossing staat achte raan

deen 3 maar we] aan
aan 2.
in het boekje.

oo de treden staan 4 manneties met elk een hoed
ob. ze kiiken allemaal in de -richting van de pijl .

Tlssen L én 2 bevindt er zich een muur.
De manneties weten dat er 2 witte en 2 zwarte
hoeden ziin. oe bedoel inq is dat ze weten welke
hoed ze oóhebben met allèen naar hun voorgangers
te kijken. ze mogen niets zeggen enkel ali ze de
kleur- van hun hóed kennen m-oeten ze zeggen: "rk
weet het," Manneties nummer 1 en 3 hebben een
zwarte. 2 en 4 hebben een witte hoed op. er r's
slechti één van de mannetjes die weet welke hoed
hii ooheeft. wie van de vier weet dat?
oplos'sing achteraan in het boekje.



Muurklimmen
3 oktober jl zijn we met den EM gaan muurklimmen in de
City Rock te Mechelen.
Rond half zeven verhokken in de Wachfzaal voor een rise
van ongeveer een kwartier. Daar aangekomen konden we al
onmiddellijk trappenklimmen tot op 't derde.

Efkes omkleden en beginnery was het niet dat daar een
mevrouwq'e nog wat uitleg wou geven zodat wij niet zouden
verongelukken. Hoe komt ze er bij dat er ons iets zou
overkomen?

jammer van haar eerste woorden want die waren
'mannekes zijt ne keet stil!', natuurlijk maakt ze het zich dan
moeilijk. Na de echt niet zo heel moeilijk zijnde achtknoop te
hebben voorgedaan, mocht den Elvis da ne keer na doen.
Weer een verkeerde beslissing van haar want den Elvis had
het niet zo begrepen met achten en kon zich enkel herinneren
dat hij ongeveer 1m touw nodig had. Voor de rest was het
duister in zijn geheugen. Diegene die er bii waren kunnen het
zich nog levendig voorstellen hoe hij daar die madam tot een
halve zenuwinzinking toe ergerde.

Dan toch eindelijk begonnen bleek al snel dat
]an Vanreusel gene gewone is en een klein beetje
'Spiderman' is.

Na afloop waren we het eens dat mewouw§e
wiendelijk aan ons niets meer kon verdienen en zijn we bij
den Belles nog ene gaan pakke.

Feestleider 2001-2002
Tielemans Tom

4

Kalender van de activiteiten

6 december:

7 december:

12 december:

20 december:

Pannenkoekenslag
vanlltotí4u
iedereen dus komen kopen
1 voor 25,- 5 voor 100,-

Casino-night
's avonds in de wachtzaal
met schitterende prijzen

Schaatsen in Heist o/d Berg
met jenever-bar in het midden!l!!!!!!!!!!!
(wel terug aan de kant geraken hé)

Kersleestje

Weekend!!!!!!!l
Gewoon niet te missen

ilmaart2002:

\

5I



opl o s s'i nq va.n de raadsel Lj es

7. 7.
5.
8.
6.

3.
l-.
4.

Met een beetje loqisch nadenken is de oplossing
dus niet zo "moeiÍijk. le moet maar op L ding
letten en dat is dat ie beqint met de ciifers die
in de rij aan zo weiï'ig niogel i jk anderè cijfers
raken. rn di t geval dus 1- en 8. Al s je deze
cijfers in het midden plaatst is de rest
eenvoudi g.

Mannet
N Umme T
2 die
wi tte
een wl
weet h
hoed h
weet w
n umme r
ve rmi t
dat hi
Zo een

ie nummer drie weet de kleur van zi'in hoed.-1 ziet qeen andere mannetjes net aTs nummer
teoen eàn muur ookiikt. tiummer 4 ziet een
en "een zwarte hoed én weet dat er dan nog
tte en een zwarte hoed over zijn. ous die
et ook niet. Nummer 3 ziet dat 2 een w'itte
eeft. verm'i ts nummer vier niet zegt dat hij
elke hoed hi'i op heeft, weet nummer drie dat

vier 2 vèrschiIlende hoeden zietII
s dat 2 een witte hoed heeft, weet nummer-3j een zwarte moet ophebben,
voudiq is het.

L6

bij het praesidium van

uÉ,01{ 
$TAoE

Elke woensdog von 10.00h tot 12.00h

llnr,Gltrl$
Met in het voorprogramma:

rnkom:

Voorde'l en:

Kaarten te
den el,t-rri

Dhr. Devri eze
Van 8.00h tot
* G rat'i s voo r* Toegang=5Qg,* Abonnement=* Deuren 8.00h

10.00h

EM-l eden
- WK= 400,-
3999, -

* u valt ni
't Uniek op* u steekt

et in slaap
De Naye r
er nog iets van op??

l!lltAllen van haÉe welkom!!!!!

ve rk ri j gen
ng.


