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Praeses

Dixit: Ikke die wa zeveÍt.

Kringlied
Cartoons

Uitleg van de Quaestor
Welke praesidiumfuncties nog vl'u zijn!!
Een wootdie van onze café-baa.s: Den Belles

Activiteitenkalender: Zodat je weet wat eï te
beleven valt !!! !!

Barcelona 2001

-2002

Schilt je rijk
Verslagske van den Bl3Q
Wa moppekes

Het EM-weekend
Raadsels

PKADSES DIXIT
Ileste IIM-mers / sters,
gedaan met do vakantie, maar dat wil niet
zeggen: gedaan met feesten, integendeel, we gaan er: dit
Praktisehe opmerking:
JAaÍ ls goe invliegen.

llet is weeral is

llen

IEDEREEN DIË ]N DE RICI]'IING EM
AUTOMATISCH t,I D VAN DEN,&'M-/íRING.
I{et nieuwe praesidium heeÍt de volgende activiteiten op

7,TT

het

Ï.5

gepland
Vervolgcns is er ook nog dc verkiezingscantus
20'00 uur
Deze íil doorgaan op Dinsdag 30 oktober om
ïn Zaal de Goede tlerder.
wï hebben nog verschillencle gemotiveerde medewerkcrs
makennodig om er dit jaar een Mega-feest-ioar van te
dus kom zeker is een kijkje nemen
tcbben
Nï ,uf if. waarschijnÍijl wel genoeg gezcvcrd
l;
,"k"rs, dan rest er nog maar I ding te zeggcn: l()1 Or
Mti],lDLRti vAN oNZt;:

íiià)',Àrrtrt iirtiít,
ACl'IYI7'11)I7LiN.

I(enny
Praeses EM-krin g 2001 - 2002

disconight, muurklimmen,
santussen, karting, filmavon<lje, bowling, 5 kringen T'D, "'
In«lien jutlie nog andcre itleeën hebben vool aotiviteiten of
voor de kring, aarzel dan niet r:n laat ons dat gerust weten:

proglarntntr

staan

Orn deze activiteiten tot
ware Íèesten te maken hebben we natuurlijk jullie hulp
nodig, met hoe meer jutl.ie komen hoe plezanter het zal
zijnf ! Zoals z.e v-eL\gen'. Irloe meer zielen, hoe meer
ptA-e§9..tt*.9mkli!8.@yAh.aa,Q.AJn

vreugde. Wanneer deze activiteiten zullen doorgaan staat
verdór in dit "Felbegeerde limmertje" vet'mekl, of hou dc
website
onze
ook
en
tn
hct
oog
i....

://www.studiant.b e/em-k ri.»:st.
Maar vergeet voot'al niet te komen naar onze Disconight

op Vrijdag
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TIEf, EM-KKINOLIED
Door Patrick Cheyns 1964
1.

Wij verheffen de stem, wij zijn den EM
Ingenieursstudenten van De Nayer
Elektrisch, mechanisch, wij kunnen alles aan
In d'industrie laten wij nog van ons horen!

REF.Den EM vivat, den EM cresat
Den EM íloreat nog lange!
Wij houden van het bier
En wij maken veel plezier
Deze jaren zullen wij nooit vergeten!
2.

Wij drinken tesaam en wij zingen tesaam
Bij ons doe je meer dan blokken
EM-kring samen sterk, nu en later op het werk
Onze vriendschapsband gaat nimmermeer
verloren!
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Quaestor

STORM IN
tsRIJSStsL

Hallo Em-mers/sters,
Diegenen die dit boekje al eens doorbladerd hebben,
zullen al wel opgemerkt hebben dat er verschillende
bladzijden gereserveerd zijn voor onze sponsors.
Waar komen ze vandaan?
Wel, beste EM-mers, deze bedrijven hebben allen
nood aan goede ingenieurs en omdat de markt er zo
goed bij ligt, begrijpen zij ons des te beter.
Blijkbaar beseffen deze bedrijven ook dat het
belangrijk is om af en toe eens goed te feesten, want
zij willen ons hierin met hart en ziel steunen.
Deze sponsors laten ons toe om jullie dit jaar te
trakteren op aktiviteiten tegen pr'tjzen waarvoor je
niet thuis kan blijven. Op woensdag oktober
zoeken we reeds de hogere sferen op en gaan we
muurklimmen. Wees erbij want voor het geld hoef je
het allesinds niet te latenl!
Opmerkingen of suggesties zijn altijd welkom op:

3

quaestpl ernkring@vahsg'c0m

.

Groeten,

Helmut
Quaestor EM-kring 200t-2002

ONZE VERKIEZINGSCANTUS !
OP DINSDAG 30 OKTOBER (20 uar)
in mol: DE GOEDE HEBDER

Ons stamcafe: hier hangt ons schildl

DE WACHTZAAL

Het EM-praesidium bestaat uit studenten van het derde en
het vierde jaar. De vierde jaars zijn al verkozen in mei:

De wachtzaal is het studentencafe aan het station van SintKatelijne-Waver.

Praeses: Kenny Steyaert
Quaestor : Helmut Crauwels
Feestleide r: Tom Tielemans

Een woordje van onze ca.fe-baas: Den Belles .....

uailontt-leMu,

Dit wil dus zeggen dat er voor de derde jaars nog volgende
plaatsen open zijn (en er niet voor vechten he, alhoewel

rut [gt ifi

een beetje strijd mag wel).

sc$ri1aeu,

llelke functies moeten er nog verkozen worden?

oe w acbtznal swat al vauaf öe eevstn öag tnek de
KIH De Ndye/ zi$ iusintxate[iiuewaaer
v esti ale beketd a[s stuàentenkroe 0.
v ele"stubefinu eil ouÈsLlrdeiltoil kovneu laoe[iiks

Wce-ptaèses: De rechterhand van de praeses en verzorgt
ook het EM-weekend.
Ab-actis'. Deze persoon moet de oudleden op d€ hoogte
houden.
Redactor'. Dit is diegene die dit boekje zou moeten maken.
Spocul: Staat vooÍ sport & cultuur, hij of zij is de coach
van onze sportievelingen,,en probeert ons wat
cultuur te doen opsnuiven.

Als je je geroepen voelt tot 1 van deze funoties aarzel dan
niet en kom naar onze verkiezingsc&ntus op dinsdag 30
oktober!! Indien je niet geïnteresseerd bent in zo'n functie
kom dan af om te beslissen of ze in de juiste handen

terecht komt. Wil je meer uitleg over één of andere
functie: geen probleem spreek ons dan aan, of mail naar
pre§§§§*-emkrirlg@y-a-hep-,gam

w a$vta[
werd wtij gewaagd. tttoei[\kis öat niett
o-wooràie

wet

De

slnnr, eeu ltittje Nilrken, een ftaartje
[e ggen, f liyti,p ercn, Qiclser,, *
w" t"à&i ziju llier ooft er g iu v ekn voar al àe
snaaheÉ en [asaane.
ioí"' i" l" [oot, öon het schoo[iaar ee s ptoeaett
a ail öe sÍ eer eu / of drnk, aott Mu nwtQtingkas, öoor
eeus lau gs n hwuen tijàeus één a au àe ntt-cafë
een fubbehje
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Tot zieus ,
De neííes

ACTI W TE I TE NKALEND E R ! !
Woensdag 3 oktober:
Muurklimmen (1,5 uur klimmen)
Vertrek: I 8.3 0 uur in de W achtzaal

Vrijdag 5 oktober:
EM-Café: Disconight
Begin: 20 uur Wachtzaal
Opmerking: Begin inschrijvingen voor de
karting! !! (Beperkte plaatsen) so be there!!

Donderdag lE oktober:
Karting (30 minuten racen)
Vertrek: 18.30 uur in de wachtzaal
Dinsdag 23 oktober:
Cinema
Vertrek: 18.45 uur in de wachtzaal
Dinsdag 30 oktober:
VERK]EZINGSCANTUS
Begin: 20 uur Zaal "De Goede Herder"
Woensdag 8 november:
Pannekoekenslag
Tijdens de middag in de polyvalente zaal
verkopen wij pannekoeken! | !

Dinsdag 13 november:
Verhondscantus

Donderdag 15 november:
5 kringen TD
Informatie volgt later
Woensdag 21 november:
Schiit

ie riik

Tijdens de middag op het veld achter de
gang van Fysica. Dus vergeet niet op tijd
uw stukje grond te koPen!!!

Woensdag 28 november:
Konijnencantus
Begin: 20 uv Zaal "De Goede Herder"
Op deze cantus wordt: konijn met frit of
alleen frit gegeten.

Vrijdag 7 december:
EM-Café: Casinonight
Begin: 20 uur Wachtzaal.
Wie weet wint ge geen fortuin!!

!

Dinsdag 18 december:
Bowling
Donderdag 20 december:
Kersl.feestje in de Wachtzaal en Palladium

Dat beloofd zou ik zo zeggen !!!
Het EM-praesidium

i
voor vi€r dogen dus

Boncelono zOOt-zOOz
Zoals vorig joor ol oongekondigd, zijn wa von plon

otn

Borcelono enkele dogen onveilig fe goon moken.

*

.laarc.
van enkele dqten is bestend wor de
Sorry 3d'joors, jullie kunnen pos volgend joor goon, door dif
een bee!tre troditie is. r1Àoor jullie zullen woorschijnliJk de

Dil trioje

rlerholen ochteroÍ wel kunnen horen.
Nu, wof zijn de plonnen ?
We goon noor Borcelono met de lootste joors om er onze
roorloofste exomenperiode le verwerken en er een leuke
boel von te moken. Door we dif willen lofen doorgoon ols
studiereis moet er wel genoe4 volk mee.goírn, zodal we de
studiebezoeken tijdens het Joor kunnen loten wegrollen en
ginds enkele bedrijraan kunnen bezoeken. Als we er dus in
krijgen, wordt di+ een
allen rn?.e
slogen om
schooloctiviteit me! enkele leuke gevolgen: er goan don enkel
leuke docenlen m.e, er is steun von SOVO-denoyer, de
examenr c.geli wg wordt oongepost,...

U

Ze hebben door in

le

ï

schijnt een goed
Borcelono noor
wetbolploegske, dus die zullen we zel<er wel ne keer goon
bezoel<en. moest er nu toerrollig een wedstrijd zijn tijdens
ons rarblilf ginds, dan kunnen de gelntrese.erden een kiikie
goon nemen. Ik heb raernomen dot er wel wot geïntrege-erden
zijn, dus do kon geen probleem zijn.
dif reisje hotgt notuurlijk ook een prijskoorfje, moor er
ziin nog geen brochures voor februori zodal we wat moeten
gokken. Vliegticket ó000 bfr, verblijf 19O0 bfrldog. Dit is
Aon

in't totoal 13ó00 bfr zondet ond?,re

uitgoven, dit is ol een aonzienlijk bedrog zodaf tussenkohst
von de school voor sohmige ocfiviteiten gewenst is.
Besluit: hoe meei' volk et n?.egoal., hoe grotgr de kons dof
we wot steun krijgen. Den E/lÀ zcl nofuur'lijk ook waf
sponsering leyel.en. Zodro et een vocle priJs ls, zult 9e die
zo snel mogelijk horen raon ons. /tÀoor denkt al ne l<ear no oÍ
ge wilt me.e4oan, wcnt we moeten wel zo snel mogelijk
teserveteni ols de prijs er is zouden we een week loler
willen wefen wie 2r me?4@t en wie niet.

We weten dof de prijs voor sommigen misschien wot hoog
ligt, tnoon bedenk dat je binnen een Joor goot werken en dan
is dot bedrog woorschijnlijk snel terugbefoold oon je ouders'
llÀisschien kon je op deze monier wot sieller finonciële
biJstond kriJgan.
Ale er nog wogen zijn, wil ik die zeker beonlwoorden, ols ik
een ohtwoord heb notuurliJk.

Feesllaid*

Tom
zOOl-zOOa

SCHUT J€ RIJK 9P

uoensdog 9l novembar

Dit ls een activiteit die plaats vind tijdens middag op het veld op
het einde van de fysicagang.
Hoe werkl dit?

Je koopt een stukje grond van 2m op 2m. Op het veld, dat 50m
op 50m is, staat een koe. En als die koe ne goeie drol neerlegt
op de plaats waardat jij zogezegd eigenaar van zi,jl, dan ben je
de winnaar van schijt je riik.
En ook niet te vergeten: ER lS

GLunWflN ttttt

Deze was geweldig!ll @

Ok kzal er maar wa meèr uitleg bij geven.

Om 18 uur aniveerde de eerste personen, deze konden
natuurlijk eerst van onze heerlijke zelfgemaakte sangria
proeveÀ, waar jullie nadien met z'n allen zo'n 50 liter van
hebben uitgedronken. Tegen half acht was er bijna
iedereen zodat we konden beginnen aan het eten, den
bbq dus. Hier heeft iedereen zijn best wel gedaan maar

Wilson Geobany GARCIA M.
geslacht; mannelijk
geboortedatum : mei 1985
werkgebied : San Pedro Sula, Honduras

toch, alles is belange niet opgeraaktl!!
Dus EM-mers / sters, volgend jaar nog is proberen hó.
Toen iedereen zijn of haar buik had volgepropt, is er
buiten gezellig gepraat of hoogstwaarschijnlUk, aan te
zien wat er op gedronken is ... gezeverd.
De me€sten zijn vertrokken rond een uur of twaalf - één,
alleen den haide kern is blijven zitten tot: ik weet het al
nie meer ... maar het was al wel licht.
Aan de reacties achteraf te horen, heeft (zou ik durven
zeggen) iedereen, allé de meeste toch, zich goed
geamuseerd.

Jaleswari BEHERA
geslacht : vrouwelijk
geboortedatum : november 1993
werkgebied : Bhubaneswar, lndia

Nog €en woordje van dank aan zij die geholpen hebben
om deze bbq tot een goed einde te brengen, zonder dat
er iemand honger of dorst heeft gehad!!
Mannen en vrouwen BEDANKT hiervoor.

Schijt je rijk is ten voordele yan ËOSIER PARENïS.
Den EM heeft twee foster parents kinderen, de gegevens van
deze kinderen siaan hieronder.

Voor de foto's van deze bbq moet ge op onze website
zijn, die nog steeds l4 tt!,§tudigrl,beLgl-í-t-^\I.]-gis.
KennY

Praeses
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-2002
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MogryKI;

l{oe heet een homollele indiaan?
Iien in-die-anus.
Wet is hct toppunt van Pech?
Een blinde lnct een lotogra{isch geheugen,
Wat is het toppunt vall Sadisme ?
Nen blinde nen revolver geven en zeggen dat het nen
haardroger is.
Wat is de drukste werkdag voor eon ambtenaar?
Maandag, dan tnoet hij drie blaadjes van de kalender
alscheuren.
Je gebruikt het, rnaakt het heet en nat,lebbert het volledig
al orn jezclftc
bevredigen en claarna dump je hr:t in de gootl Wat is het?

Een sigarct.
Waarotn hebben ze onlangs gesuikerde lamponnen
uitgevonden?
Voor zttutprutmen.
Wat is cle ovet'eenkomst tussen een vrouw cn een overall?
Mouweu tc lang. pijPcn tc korl.
Wat is ecrr cxtla large tampon?
llen schaap aan ccn touwtje.
Waarom heefl een Lada vier pcdalen?
Orn de airbag op te pompen.
Iloe heet een condoom in Pokémon{aal?
F.en "Pietkachu".
Wat is ecn drol naasi het toilr:t?
Een druklout.
Hct gaat er stijl'in, kornt or slap uit en er hangt ecn
druppeltje aan?
Een specr"rlaasje in dc koÍÏe.

Het EM weekend
Het laatste EM-weekend vond plaats op 23,24 en 25 maart
jl..Het kasteeltje dat we ter beschikking hadden, leek wel in de
smaak te vallen bi, de aanwezigen.
Nadat we ons avondmaal verorberd hadden en eindelijk een vat
hadden aangesloten, zijn we een wandelingetje gaan maken
door het bos, voorzien van fakkels en gerstenat. Na enkele
cirkeltjes te hebben gelopen en een paar gasten onderuit te
hebben zien glijden, zÍn we dan maar huiswaarts gekeerd. Daar
aangekomen hebben we ons nog geamuseerd met enkele

spelletjes, het één al wat zwaarder dan het andere, vÍaag dit
maar aan de mensen die de 'drie' zijn geweest.
De volgende ochtend vroeg uit de veren om te ontbijten en ons
klaar te maken voor een zware dag. 0p het programma stond
immers een fietstochtje en een touwenparcours. Eens in twee
groepen verdeeld, gingen we elk onze weg, de ene'den boom
in', de andere 'de vlo oep'.
Over het Íetstochtje kunnen we kort zijn: slechte Íietsen en dan
nog veel modder zodat er enkele mensen snel terug waren met
een hoop verwrongen staal dat ooit een fiets was en dan maar
sleutelen om van 3 Íletsen er weer 2 goeie te maken (eigenlijk
mag dit voor een toekomstig ingenieur geen probleem zÍn).
Het touwenparcours was andere koek, de groep voor de middag

mocht ervaren dat om te beginnen een Deadride goed is om
wakker te worden, zij die nog niet wakker waren gingen nog een
tweede keer. Hierna was er een parcours dat over balken, die
ergens in de bomen hingen te zwieren, ging tot aan een slinger.
Deze slinger was nog toffer dan de deadride omdat er hier een
stukje vrijeval bij zat. Als echte slingerapen gingen we allemaal

PS: de foto's zijn op de EM-§ite te bezichtigen.

naar beneden, Je kon natuurlijk direkt zien wie er nog wat dichter
bij onze voorouders staat. Als slot was er dan nog een lastig stuk

dat niet door iedereen werd begonnen maar ef waren wecr
mooie taíerelen te aanschouwen.

luu{§ludtanlbcle&xÍ!!!s
h

de krant van vrijdag 31 augustus!!!!

Wie gedacht had dat ze eerl rustig avondje konden.genieten,
had Èet mis want er was natuurliik nog een cantu§, deze werd
door de Senior ingezet, als de sfeer er goed inzat mocht ik, de
Vice, overnemen, daar het weekend mijn verantwoordelijkheid
was. Het is wel efkes wennen als ge den hamer krijgt want wat
er nog nooit was gebeurd, gebeurde nu wel: ge klopt eí ze
zwilgen. Als Vice een nieuwe ervaring, normaal is er wel wat
aníèrs gaande. De traditie wil dan weer dat de pro-Senioren ook
nog eens leiden en de Jos heeft daar ne keer laten zien hoe da
ge da best een doet. Na veel gezang, waaronder een e(en
àreatie door de Pieter en nog een optreden van den Elvis
begeleid cloor den Albrecht was het een geslaagde cantus en
mocht ons Koentle aísluiten.
Zondag ochtend niet naar de mis, maar naar onze sauna Eens
goed ultgezweet aan het laaiste maal beginnen. We waren voor
àeze ongelooÍlijke bereiding wel de betonmixer vergeten maar
we hebben ons kunnen behelPen.
Dan zat het er op, snif het was gedaan, eens alles ingeladetl in
rle Camion van den Elvis, konden we vertrekken. Wij waren snel
weer thuis maar den Elvis willen we toch nog eÍkes bedanken
want hij moest metons materiaal tegen een topspeed van 60 pet
uur naar Katelijne bollen.
Rest mlj'e enkel nog ie zeggen dat het goed was en dat we er
volge nd keer *eer een fees{e van gaan maken en hopelijk ook
met U erbij...
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Een man werd vermoord aangetroffen op een
zondagmorgen.
zun vrouw belde onmiddelluk naar de politie.
De politie ondervroeg de vrouw en het personeel.
Zij kwamen met de volgende alibi's:
De vrouw van de vermoorde man zei dat ze sliep
De kok was het ontbijt aan het voorbereiden
De meid was de post gaan halen
De butler was het zilver aan het poets€n

Baltimune Aircoil

srE MENS
AGFA

De politie kon aan de hand van deze verklaringen
meteen de dader arresteren, Weet jU wie de

moordenaar is?
Op een vÍoege morgen wll een man oP zakenrels
vertrekken,
maar h[ ontdekt dat h[ enkele belangrljke papleren ls
vergeten.
flU haast zlch naar z\)n kantoor om ze op te halen, als
hU de nachtwaker tegenkomt.
Deze vertelt hem dat h[J dle nacht gedroomd had dat
het vllegtulg zou neeÍstoÉen
en dat ledereen was omgekomen. De zakenman wordt
ongerust en annuleert zlJn rels.
Later op de avond hoort h[J dat het vllegtulg
lnderdaad was neergestort
en dat alle lnzlttenden waren verongelukt.
De volgende morgen gaat hU naar kantoor en geeft de
nachtwaker een som geld als belonlng.
Vervolgens ontslaat hU hem. Waarom ontsloeg hU de
nachtwaker dle zln leven had gered?

