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Hallo EMmers/sters,

We zijn er weer! ledereen is hopelijk evengoed
uitgerust als ik om er in volle vaart weer tegenaan te
gaan. De vakantie heeft deugd gedaan, de
batterijen zijn opgeladen en het kriebelt om er vollen
bak in te vliegen! We gaan dat dit jaar evengoed
doen als vorig jaar (alleen de voetbal: nu winnen we
die beker). De activiteiten zijn gepland en om een
beetje bij te praten geven we in week twee al direkt
een vat in de WZ. We pikken ook een cinema'tje
mee en hebben in week drie al een EM-café,
kweslie van bij te praten met de ereleden en oud-
leden . Er is nog muurklimmen, bierbowling,
cantussen, pannenkoeken, Schijt je rijk en in 't
tweede trimester gaan we naar de live opnamen
van het Swingpaleis.
Heb je zin om al die activiteiten mee in elkaar te
boksen of van nog dichterbij mee te maken, kom
dan zeker op met de verkiezingscantus. We kunnen
nog enkele derdejaars gebruiken.
lk hoop jullie zo veel mogelijk te zien op activiteiten.
Heb je nog ideeën of suggesties, vertel ze ons
zeker. Vergeet ook niet om eens te gaan kijken op
de website van de EM (www.studiant.be/em-krino).
ïot binnenkort of tot in de \NZ.
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Besie EM-mers, Em-sters,

lk wil beginnen met jullie ollen een fontostisch,
schitterend, b,ongelijk, ... EM-joor toe ïe
wensen. Heï proesidium probeert jullie doorin
ie helpen door fontoslische octiviïeiten te
orgoniseren.
Jullie zouden vele excuses kunnen bedenken
om niet deel te nemen, moor owv de kostprijs

moet je zeker niet thuis bliiven. Wonneer je dit
boekje doorblodert, kom je ze zeker tegen,
onze sponsors.Ziizorgen ervoor dot we iullie
von onze ociiviïeiten kunnen loïen genieten
oon een voordelige Prijs.
lk wil hen doorvoor don ook von horte donken
en ik hoop.iullie ollen op onze octiviteilen te
zen.
Als er ergens problemen of opmerkingen zijn

ivm betolingen ed kon je mij oltiid een moiltje
sluren op: quoestor emkrino@vohoo.com.

Korl (Quoesl o r 2OO2-2OO3\

Beste collega-EM-ers

Zo rond de periode april-meig jaar is het allemaal

begonnen.
Ik-dacht, ik ben nu al naar verschillende cantussen'

EM-caféó, sportaktiviteiten, PSV, "' geweest' en

altiid ziin dat diezelfde mensen die da organiseren'

ànï"ót altijd een bangelijk fees§e van mafgn, E1

jawel die mensen noemen ze naar tscnrynt 't

praesidium.
[i"iàà ru-r"tkiezingen in mei voor de deur dacht

iti'ulu.ro, kom ik ni op voor deen of dandere

irnài"2" En voor dak het wist maakte ik deel uit

,1" tàt ofmpisch EM- team dat één van de drie

blokken vormde voor de verkiezingen'

iài oivtnpit.n EM-team bestond uit 4 mensen' nl:

Frauke: Praeses
Karl: quaestor
Daisy: ab-actis
Ik : feestleider
Na een Paar weken campagne

drinken en Penskes eten) was het

Eerst wa zingen oP de cantus, en

voeren (ciderke
dan zover.
dan om 21.30 uur

begon de echte verkiezing.
ÀltËs ging vlot en Frauke werd verkozen door een

vlotte meerderheid'
öàn nog de Karl als geldbeheerder en Daisy voor de

ioiiut" 
-.ontu.t"n 

tuisen de oud-leden en den EM'

Dan na een tempuske was het m'rjn beurt'

ó



Voor 2 man en ne PieirekoP (want
gedronken) moest ik mijn motivatie

feestleider tonen.

Halloooo,

ik ben dus Daisy, den Ab"actis van dienst bij den EM. Da
wilt dus zeggen da ik mij vooral bezighoud met de oudeleden
en de ereleden op de hoogte te houden van alle activiteiten en
festiviteiten. Voor degenen die mij nog nie moesten gezien of
gehoord hebben opt school, da zal dan vanaf dees jaar nie
Iang meer duren (vooral het gedeelte horen). Natuudilt
kunnen jullie ook alrijd bij mij (net als bij de rest van het
praesidium) terecht met wagen of opmerkingen i.v.m. met
den EM-king. Ik ben nie moeilijk te vindeq ofteïvel opt
school oftewel in de Wachtzaal. Hopelijk zie ik jullie op onze
activiteiten en kunnen we er lryeer een bangelijk jaar van
maken.

En jawel tis me geluk! want anders zouk dezen

iuttt nl moeten schrUven hebben' Ge kunt ni

gulou"n hoe blij dak was als ik da lint van den Ïde
overhandigd keeg.
Wut it nu-Oe taak van ne feesUeider: hij moet alle

EM-ers, en andere kingen op de hoogte brengen

van alle EM-akuviteiten. Da zulde dees jaar wel zien

aàn Ae affichekes die oveml int school zulle

rondhangen,
Maar dees jaar heeft de feestleider er een

bijgekegen, nl de website onderhouden

:ijà Oelorige praeses(De Kenny) heeft het

ópd e gekegen om da mij te laten doen'

Maar onder m'n motto: 1-2-6 gene stress nam

der was al wa
als toekomstig

taak

in z'n

Daisy, ab-actis-;lr

ik die
zene.taak dan maar op mij' En het valt zeker mee

Voor verdere info:

Derde en vierde
feestje wordt
succes!!!

jaars: 1-2-6 gene stress, want da

hier dees iaar weer een groot

Wim (Feestleider 2002-2003)

+



Schiit ie Riik

Naar jaarl'rjkse traditie is er op woensdag

20/1í SchÍt je Rijk en dit ten voordele van

Foster paénts. De EM-kring heeft 2 kindjes

via:Foster Parents Plan, nl. Kelin-esther

Arias Sanchez uit Honduras en Jaleswari

Behera uit Bhubaneswar (waar ligt da?)'

Beide ziin meisjes van (denk ik) een jaar of

10. Van het laatste meisje is de moeder

onlangs overleden. We ontvangen ook

brieven of tekeningen van hen die iedereen

altijd eens kan lezen als je wil. lemand.met

inspiratie, goesting en tijd op overschot mag

altiiO eensierugschrijven (in't Engels)' Of

atiie iets hebt dat je denkt dat voor hen van

oas kan komen, mag dat altijd doorgeven'
'óe 

ooUrenqst van Schiit je Rijk, waarbijjullie
gronà kopen waarop de koe hopelijk iets

àchtertaat, gaat naar hen. Er hangen

natuurlijk oók prijzen aan vast voor de

winnaais. Vanaf begin november zalje ons

in de inkomhal zien stukjes verkopen, of je

kan ook steeds naar de WZ om je stukje te

bemachtigen.
Veel succes.
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Dinsdae I oktober

Openings TD (Verbond)

Informatie volgl later

dinsdag loktober of woensdag 2oktober

VATEM!!!
Natuurlijk bij onzen Belles in de WZ ! ! !

Waarschijnlij k tijdens de noen

woensdas 2 oktober

Cinema
Informatie volgt later.

wiidap I I oktober

EM-café

woensdag 16 oktober

maurklimmen
Zin in een 'sportief avondje?

Ons eerste EM-cafe van dit schooljaar bij de Belles.

Niet te missen!l

)

)

)

woensdag 30 oktober
verkie4ingscantas

Met verkiezing van Vice, redactor en spocul

maandag 4 november
i ntu rk rt ng e nj e nev ervo et b al

Een balleke trappe tegen andere kingen met bijhorende
drankgelegenheid M

donderdag 14 november

í-kringen TD
Net zoals vorig j aar gaat deze aktiviteit weer een groot feest
worden

maandag 18 november
Verbondscantus

Cantuske met z'n allen

Woensdag 20 november
SchiÍ je rtjk

Koop een stukje grond en wie weet wordt je nog wel rijkl!!

donderdag 21 november
EWllesp/Utopia TD

Nieuwe aktiviteit die zeker niet te missen is

donderdag 28 november
Konijnencantus

Zingen, drinken en eten, meer moet

woensdas 23 oktober

Kafiing
Door het groot succes van vorig jaar zeker niet te missen'

Vollen bak ambiance voor slechts enkele eurokes!! !

n!!!

,., )

da ni zij
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dinsdag 3 december

bierbowling
Een balleke gooien met een fris pintje daarbij

donderdag 12 december
pannenkoekenslag

Lekkere pannenkoeken aan demokatische pnJzeÍt

wijdag l3 december

EM-café
Laatste EM café van 2OO2

woensdag 18 december
schaatsen

Een avondje schaatsen ofklungelen voor sommigen in Heist
met den EM!!!

donderdag 19 december
kentfeestje

laatst aktiviteit van 2002
Zeker niet te missen!

43 .4?

De verkiezingscantus

Zoals het woord zelfzegt hebben wij binnenkort een
verkiezingscantus. Iedereen die in den EM zit mag door
zomaar binnen en er zijn echt geen verplichtingen, maar
het is wel aangeraden om er op tijd te zijn. (als ik goed
voor heb is dat nog steeds om 20u)
Maar om den em-king draaiende te houden hebben we
nog enkele personen nodig die een functie op zich
nemen. Zo zoeken we nog een vice-praeses, een spocul
en een redactor.
De vice-praeses helpt de praeses op verschillende
gebieden, organiseert een weekendje ergens in februari
en neemt de leiding voor het maken van een fotoboek op
het einde van het jaar.

De spocul is verantwoordelijk voor sport en cultuur
(voornaamelijk sport). Hij of zij is onze coach tijdens de
sportwedstijden, zoals voetbal en volleybal. De spocul
maakt hiervoor ook affiches en helpt bij het organiseren
van de andere activiteiten.
De redactor is verantwoordelijk voor het uitgeven van het
em-mertje en helpt de rest van het praesidium bij het
organiseren van de andere evenementen.
AIs je interesse hebt voor één van deze functies dan mag
je steeds uitleg gaan vragen aan iemand van het
praesidium, zij zullen jullie graag te woord staan.

Alle tot op éen van de activiteiten



EM- BBO: 2 iuli 2002
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2 juli, de examens zijn achter de rug en onzen uitslag hebben

we nog nie gehad, dus het ideale moment om ons nog ls een

hatstJkeer vant schooljaar uit te leven en dan kon op onzen

BBQ. Al van smoÍgensvÍoeg was het nieuwe praesidium (en

het oude natuurlijk ook) in de weer om er toch voor te zorgen

da er genoeg eten en drank was en te zorgen dat hei

sorinikasteJ werd geplaatst. Dit werd ook uitvoerig getest,

àntïe moesten er toch zeker van zijn dat het veilig genoeg

wa§.
iegen rt u kwamen dan de eerste hongerigen ofbeter gezegd

doistigen binnen. En ze vlogen meteen in de sangria en

sommlgen in het bier, jaja het zag er toen al- naar uit dat het

weer uitbundig feestje zou worden. Buiten in de regen' maaÍ

onder een vakkundig geplaatst tentje was onze nieuwe

feestleideqWim, al druk in de weer met het bakken van het

voornaamste, het vlees.

Wanneer uiteindelijk iedereen was gearriveerd, kon er

begonnen worden met eten. En da werd dan ook door

ied'ereen gedaan, da veroorzaakte wel een beetje file bij de

groentjes ma uiteindelijk keeg iedereen de kans om goe te

à"n e, het *as ook lekker, met de complimenten voor onzen

chef-kok
Om bij de meesten het eten wa te laten zakken, kwam eÍ een

folkloristisch groepke optreden. Een paar cantusliedjes

werden hevig meegerongen en er werd al wat gedanst ook'

De sfeer was met@n gezet en het feest kon beginnen'

De'kleinsten' onder ons (en da waren er veel) gingen zich

uitleven op het springkasteel, dat ondertussen al wa meer op

""n 
,*.rribud leók dóor de regen. Aan de stronk probeerden

dan weer andere te laten zien da ze ook nog een beetje

gumelilkheid.in hun hadden, wa bij sommisen mislukte
I 
:y:Jr voolar het vrouwelijk decl de dansiloer onveilistTkt: op de muziek van den A.lbrechr, DJ van à;;lï"

echte EM-mers onder ons bleven doorgaan 6;;;ËËi.,op nog wa ete& tot rond half 5 iedereei,till"i".aÀl*ïfrri,
of naar de,tentjes in de tuin verrok Oit Irf.t" ,àï, a" ï, ïwa beter dan voor de andere.

ffiï# ffi:"ïïi,i.ffii[tri*cn dus ne perrecte

Daisy
Ab-actis 2002-20O3



Reis van de 4d" jaars.

Zoals al enkele jaren de gewoonte is binnen

àen EM gaan wó met de 4d" jaars een

citytripjetoen. We doen dat ineens goed en

spieiàón het over een S-tal dagen. Dit is

geen studiereis, wat inhoudt dat er geen

Éedrijfsbezoeken worden afgelegd en dat

Sovo niet meer sponsort. Den EM sponsort

natuurlijk wel een groot deel.
Oe vooibile jaren was het de traditie om

naar Barcelona te gaan. Dit jaar hadden we

gedacht van ev. eens een andere stad te

Éezoeken. Barcelona blijft een optie, maar

er is ook Sevilla, of Dublin. Aan Praag

hadden we ook gedacht, maar daar heeft

het onder water gestaan en zal nog niet

helemaalterug in orde zijn.

Dublin staat vóor de pubs. ledereen kent wel

het beeld van een lerse pub, maar de echte

lërse sfeer erbinnen, die vind je enkel in

lerland. Verder is er de terse folk (in of

buiten de pubs), het standbeeld van Molly

Malone, Guinness Brouwerij, Old Jameson

Distillery, Trini§ College en nog zo veel

meer. Dublin is een stad aan de rivier Rifley

met een groot verleden.

/7 sO'/ c)

Sevilla is een stad met heel veel
geschiedenis (ik kwam ze toch dikwijls tegen

in cursussen geschiedenis). Er zijn dan ook
de vele gebouwen waarvan verschillenden
tot Werelderfgoed zijn verklaard. Het is de

stad waar de Flamenco geboren is en

mythes rond Don Juan en Carmen
ontstonden. Ook deze stad is zeker het

bezoeken waard. Er is eveneens een

Stierenvechtersmuseum, nadien door te

spoelen met een glaasje manzilla.
Eiarcelona heeft net als Sevilla een zeer rijke
geschiedenis. Er zijn restanten van de
Romeinen, middeleeuwse restanten,
moderne hippe dingen en alles overblijfselen
wat er nog tussen gebeurd is' Vele pleintjes'

straatjes, cafeetjes, restaurantjes en nog

veel meer. De zee is nooit veraf en de

terrasjes zeker niet.
Qua prijs gaan Sevilla en Barcelona ong op

hetzelÍde uitkomen (vorig jaar was dat
13000fr). Dublin gaat goedkoPer zijn omdat
het vliegtuig
3 à 4000fr).

stukken goedkoper is (toch ong

Denk er eens over na en in de looP van

oktober komen we eens polsen waar de

meeste interesse naar uitgaat en wie
meegaat.



scHÀÀ! vÀN xÀltRs

*-kater (één ster)
Geen pijn. Geen echt gevoel van misselijkheid'
.le slàap van afgelopen nacht was kort, maar

krachtig. zodat je plots met een nisplaatst
j".ro"t í"., ".,"tgi" 

zit opgescheept' Idees blij
Éat je nog redelijk normaal kan functioneren'
alhoÉwel, je hebt het gevoel dat je compleet
bent uitqedroogd' Je kan tien bekers
spuitwaLer drinken, het gevoel gaat ge!'oon.

niet over. Je snakt naar een reusachtige steak
en een megavracht frieten '

**-kater (tlree 3te!ren)
ceen pijn, maar er zit duidelijk iets niet
telema.t juist. ,re mag er nog goed uitzien' je
hebt de mentale caPaciteit van een
nietjesmachine. De koffie die je met sloten
naar binnengiet, heefÈ alleen maar een
irriterend àffect op je rommelende maag' die
stiekem hongert naar een grote pan spek-met-
ëieren, De voorbiie nacht heeft je darmflora
niettemin geen goed gedaan.

*r*-kate! (drie tterlen)
Lichte hoofdpijn. Je maag voelt beroerd aan'
,fe bent absoluut niet productief, vandaag'
EIke keer iemand passeert, begin je te
kokhalzen omdat ziln/haar eau-de-Loj"lette
onprettige herinneringen oproept aan de

Iiironadellazen jenever die je binnenkapte'
nadat de buitenwipper jou en je vrienden
buiten had gebonjourd. Het leven zou er veel
beter uitzien a1s ie op dit eigenste moment in
bed kon liggen met een doz.ijn croissants en

'een badpakkènspecial op de teevee' Je hebt aI
vier koppen fotfle. een vat water, drie Acer§

"r, ""., Iit". 
CoIa Light naar binnen gewerkt'

43 2o

naar je bent. nog alt-ijd nieL moeten gaanplassen.

**t*-kate:t (wier stelren)
Life sucks. Je hoofd voelt aan als eenbetonbalk onde! een drilboor en snel sp.ekenlukt je niet zonder te kotsen. J" b."r'À;;;;je al de les gespeld ove.r het te laat k;;;; -"r,

ï::-I:r":d omdar je nog alrijd naar de .r.or,oi>Lrrrr(L. voor cte mannen: je draagt fatsoenlijkekleren, naar dat kan niet verbergen Oat ie Éiihet sche.ren een opzichtig plekje-of l"-*là0"-,bent vergeten. Voor de vrouwen: je ziet eruitalsof- je je make-up met een plamuurmes hebLaangebracht Eerwijl je een ritje maakte in deDoEsauto.s,- Je ogen zijn één grote doorbloedeaqer en je haarstijt doet denken aan hetMonster >From The Lagoon.

***+*-kate! (vijf sterlen)
Je hebt een tweede hartslag.in de slapen vanje hoofd, die bovendien zo luid kfopt-dat àiejouw collega naast jou op de zenuwei werkt,Wodca-dampen kringelen ,it uI i" p".ier,-o^tooq
:: yl"" je staperig. Je hebL nog'altijd ,
xorstles van tandpasta in je mondhoeken
l""S:n.-Je lichaam Lijkt niel -Ianger in staat
:f:-::1, aan re maken, je Eons ver§Likr je. Deqood lrlkt nu we1 erg verfrÍssende enwergekomen gedachte. ,fe hebt er echL geenflauw benul meer van met wie je weg bént
?:ï::.:. waar je benr gerreesL. waL je hebrgedronken en waarom er nog altijd een vreemdethuis in jouw bed ligt te pitten.
*****t- lcatèr (zea sterrent, ook wel bekendals De Notenkxaker .]e wordt wakker op a" lrio..van je badkamer. Gedurende ongreveer iv.,;; '-"'-seconden staar je naar het pfifond. terwijl ie



je afvraagt of het verfrlssende gevoel aan je
kaak nu de badkamertegel is, of je eigen
braaksel van viif uur geLeden. Je probeert je
hoofd op te tilfen. Geen optie. Het is enkel
wanneer je je hoofd te snel omdraait, dat ie
de geur van dertien pakjes slgaretLen in je
eigen haar opmerkt. En het was geen light-
tabak. Je kiikt in de splegel en ziet de vage
sporen van de stempel 'ready to rock' op je
voorhoofd. Dat verkfaart waarom de stempel op

de rug van je hand. die op een magische wijze
door alcoholísche osmosis op je voorhoofd is
overgeplant. Je moet op le !'ierk zijn binnen 14

minuten en 32 seconden. en het enige dat je
kan vinden om aan te trekken is je 'he11o
baby'-pyama en je Pantoffels.

A)
GUGIY 5 tlliilutns


