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Een inleidingske
Onze Praeses mag haar zegske doen
Verslagske van het EM-café
Muurklimmen. Een verslagpke
Een woordcke uitleg ovcr dc karting
We zijn een fihnkc gaan zicn,,.
Verkiezingscantussen in vlaanderen.
Wie ? Waarom ? Hoe ? rí/aar ?
Een reportago
De stront is door dc koo. Er is een
winnaar. Schiitjc rilk. Footcr Parents
Vorige weck wag cr ccn TD'ke.
Een rclaas
De spocul geaft wat uitlcg ovcr de
voctbal en kan zich mctccn
verantwoordcn voor hct vcrlics tegen
dcn S
Dc niouwc Vice cn Spocul ( wccral )
geven woordckc uitlcg over hun eigen

(
let nieurve school.ia ar§ nu reeds een lijdje bezig nog
slechts 16 rveken les en2 examenperiodes tot dc grole
vakantic ). Omdat clen EM niet voor niets dc tofste kring
is, zijn er al ecn hele reeks plezante activiteiten gcwecst'
U""R a"n Atbrecht ondefiusscn kuruten scoren bij l)aisy'
cle
is c1e Kenny Visse-Praeses gervorden of is hct toch
Stas se\.vorclen. is er iemand bij het karten losover clc
grasberm gereden'? En rvat heeft onze Praeses ervalt
n'e nog binnen in
Mogen
oantus?
eerste
de
[.butkenïp
en
àe cinerna... Dankzij het niets ontziend oog en oor'
de scherpe pen van onze verslaggevers kunt u het
allemaal lezen in deze uitgavc van het en.r-mertje'
Maar eerst eerst cen woord.ie uitleg over tle persoon die
dit boekje eplcegt hecft en u ermee opzadcld. Ik dus. Ik
bcn de Jan ( ol- Jcan, of John ) , de 'hiettrve" redactor
van den EM. Ik heb de taak een EM-krantje te
produceren tot de mijne genomen, en lret bovendien eve-n
voorganger' A1 \tt'
mijn
dan
tc
doén
beter
ofzells
loed
i allen wetbekend. Eer.r taak die *'ellicht moclijker is dan
het doorgronden van de vrouwclijke geest'
stcl ik
luÍaar goÉc1, genoeg zever op papier gezel' Daarom
uou. fg" zult er trouv;ens weinig aan kltnnen docn ) ot.tt
maar n'Ieteen van u'al te stekcn
I

Jan,

Den redactor.

nnl
Praeses dixil

Hallo Emmertjcs,
Het semester is al cr:rr Irt:cl slrrk ver en we hebben al
goed van ons late n lrorcrr. .lc karr de vele verslagen
lezen van alle acliviteilr:rr, zorlal tJiegene die er Àiet bij
waren, lezen wat ze ;rl qcnrisl lrt:bben en zeker komen
't vervolg
We zijn al sportief g;cwecsl, rloor te gaan muurklimmen
te gaan karten, te voctballerr oÍ le voetballen met jenever.
Maar ook het eerste EM-cafó is al gepasseerd en was
een groot succes, dankzij het vele (deels verklede) volk
en hun zin in anrbiance.
Het praesidiunt is volledig sirrcls de verkiezingscantus
(goei campagne, wel rrogal zattekes) en heeft zich al
kunnen bezighouden rlet Schijt jc Rijk en de screwparty
ed, waarover verder mecr.
Er staan nog bierbowling, pa nrrenkoekenslag, een EMcafé, schaatsen en natuurlijk konijrrcncantuJop het
programma, wat jullie zeker niet rnogen missen.
De 5-kringenTD korrt er in volgend semester aan en ook
de Verbondscantus is in aarrtocht.
Mogelijkheden genoeg dus orr cr rrog eens goed in te
vliegen vooraleer er moet geblokt worden of kom rustig
ene meedrinken bij den Belles.
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Frauke
Senior 2002-2003

zoekt een job maar vindt niets
dat u ligt?
Misschien is het vandaag dan
wel uw geluksdag!!!
U

I
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EM-cafe: Disco-Night
Zoals de titel van dit artikel al weergeeft hebben we een tijdje
geleden nog eens een EM-calï gcorganisccrd en het thema
was deze keer: Disco-Night. De bedoeling was dat zoveel
mogelijk mensen verkleed kwamen in de stijl van enkele
tientallen jaren geleden. En we moctcn zeggcn dat dit aardig
gelukt is. Er waren enkele aardige excrnplaren aanwezig
waarbij het leek alsof ze met een tiidrnachine naar den Belles
waren gehaald.
De Stekke en den Albrecht hebben de hele avond de ene goede

schijf na de andere gedraaid zodat den tlansvloer met
momenten goed vol stond.
Uiteraard waren de drie musketiers ook aanwezig (2 man) en
hebben ze van zich laten horen. Ze gaven prompt ne ronde
voor heel het café en het bezoekersaantal was toch erg hoog.
Dit EM-cafe zou naar het schijnt, op gebied van opkomst, één
van de beste allertijden ger\eest ztn.
Al bij al was het een vree goe leesljc cn hebbcn we den boel
om een uur ofvijf gesloten nadal dc laatstc lccstvarkens waren
verdwenen.
Maar er zijn toch nog onkolo vcrtnoldcnswaartlige dingen
gebeurd. Zo vroeg het voske (alias l'ittckc) aan de Kocn Van
Baerle (Pro-Pro- senoir) welke richting hi.i volgdc in het derde
jaar toen hij kwam inschrijven voor hct kaÍtcn.

De Vertommen (CD) stond al om ccu uur ol half elf met
een rommelende maag buiten en is er toch nog in
geslaagd om die avond 4 paal sloelkes van palm te
sparen.
Ook hebben drie vreemde manncn

lrun kont aan den
buitenwereld laten zien locn zc buitcn cÍlc een plaske
ghgen maken,. . .
Maar wi1 je ook zo eens eell

jc mccnraken dan moet
ge maar eens langskomen op ccn activitcit van dcn EM.
SEE YOI] NEXT TIME
ÍLe st
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On.tdat enige notie van de economie voor de modeme
mens, en zcker voor een ingenieu4 onmisbaar is, kan het
EM-mertie aan deze evolutie niet zomaar voorbijgaan.
Daarom volgt nu een illustratie van hoe het begrip
concurrentie nuttig kan aangewend worden door de

modeme ondernemer.

[Iuurklimmen: 16/10/2002 : Iloos cn droog
Om te laten zicn da we nie alleen sportief zijn, omd a we zoveel
aar.r gewicht heffen doen (tja die pirttjes ziin ook gewichtjes) was
er ook is een sportieve activiteit gepland, nl. muurklimmen.
Om 19u verzamelde de allersportiefste van den EM (en ikke) in
de Wachtzaal. Waama u'e vertrokken richting Mechelen. om ons
in de hoogte tc begeven.

Als echte prolèssionals en sommigen met wa hulp, trok icdcrcen
zijn klimspullen aan, zodat we toch een bcetie veilig hingen,
moesten we, ondanks onze geweldige kLimkunstcn, loch vallen.
Na ne kofie uitleg over hoe we ons best beveiligde, begonnen we
dan aan de gevaarlijkc klim. Sommigen begaven zich al na een
paar klimmetjes richling toog, de pintjes zagen eÍ nu eenmaal te
goe uit vanuit de hoogte. Maar dc meesten hielden het iet langer
vol en begonnen aan de ietwa moeilijkere parcouren.
Na deze geweldig zwarc inspanningen dedcn we zoals elke goeic
sporter en begaven we ons naar den Ilelles om ecn paar goei frisse
pinter.r te pakken. En we zagen dat het weer goe was geweest.

Daisy
Ab-actis 2002-2003

U zoekt veelzijd !g werk met

mogelijkheden i n het
buitenland?
Blader dan verder in dit boekje!!

í,

-i-

kaÍ.ing:23110/2002
Wegens het grote succes van vorig jaar, konden we dit
jaar niet anders dan opnieuw te gaaÍr carten.
Vanop het EM-cafe stroomden de inschrijvingen vlot
birnen, en dit bleef de hele week erna verder duren,
totdat we aan 62 deelnemers zaten. Vooral de 3e jaars
waren goed vertegenwoordigd, wat veelbelovend is voor
de rest van het jaar.

Omstreeks 19u veftrokken we dan met zen allen vanuit

wilrijk.

Toen we ginder aankwamen,
stelden de meesten tot hun verassing vast dat het dit jaar

de WZ richting

verwacht da ze die flessen de vo1le 2 minuten toe konden
houden :-)
Toen we terug in de WZ aankwamen, werd daar door de
3 musketiers den "after-carting-TD" georganiseerd, met
gratis wodka-orange. Kwestie om nog wat stemmen te
ronselen voor de verkiezingscantus.
Den TD duurde verder tot in de zatte, vroege uurtjes, wat
nazar t schijnt de volgenden dag wa problemen opleverde
me bepaalde docenten.

Koen. CD 2002-2003

buiten te doen was.
We werden in 4 groepen verdeeld, en kregen dan een
kwartier de tijd om het parcours te leren kennen en ons te
kwalificeren. Aangezien het de hele dag geregend had,
glibberig bij, wat voor het nodige
lag de baan er
schuif-en slipplezier zorgde.
Daarna werden we a.h.v. onze beste rondetijd weer
verdeeld in 4 groepen, en mochten dan een kwartiertje
gaan racen.

uij

Vooral tijdens de race van de mannen die r een beetje van
kenden werd er stevig gekoerst, en de wimaar was
dezelfde als vorig jaar, maar niemand had het anders
verwacht.

Tijdens de gebruikelijke podiumceremonie na de race,
kegen de winnaars van elke categorie een fles
koppijnwijn in ontvangst, en eerlijk gezegd had niemand

U zoekt een interessante

job

met een goed loon en goede
tsekomstpersectieven?
Zoek niet verder!!!
(o

-l -l

Cinemaz 2/1012002
Het nieuwe schooljaar is weeral begonnen en dus ook de eerste
activiteit van den EM liet nie lang op zich wachten. En hoe anders
een studentenjaar begiruren dan met gratis bier. Al vanaf 12u
zaten de eerste 3d"jaars en ook de hevigste 4d"jaars te wachten tot
het vat werd aangestoken. Vanaf half I dan kon het drinken
beginnen. Bij de meesten ging da wij goe binnen, ma and.eren
waren blijkbaar nog aan het teren op den alcool van de op de
openingstd van den dag ervoor ( hè senior ). Den dag
m"teen
-u,
goe mgezet.

lnderdaad, zoek niet verder, want wij
hebben het voor u.

I
I

En nu da we toch al terug in de sfeer van het studentenleven zaten
gingen we 's avonds ma meteen door met filmke. Om l gu45 was
er afgesproken in de Wachtzaal, waar we dan met ne hoop van
vooral veel 3d" jaars ( ja er zitten een paar feestbeesten tussen) en
ereleden vertrokken naar de Cinecity in Mechelen. En dan kon het
gediscussieer begiruren, w-elke film gaan we nu eigenlijk zien. Ne
tlriller, ne drama, een beetje romantiek, een bleetfiknÈe?
Uiteindelijk werden er vooral 2 films vernoemd : Road to
Perdition en The Boume identity.
De tickcts werden gehaald en we begaven ons richting
cnemazaal, ma natuurlijk nie zonder langs de snoep té passeren,
waarda Voske zorgruldig de beste snoepkes sclecteerdè in ne
grote zak. Aandachtig en zelfs stil, jaia ik heb ook 2 uurkes
kunnen zwijgen, werd de film (voor ons Road to perdition)
gevolgd. Ilier werden nogal veel mensen afgeknald, misschien
daardoor da Voske zich nogal misselijk vocldo, tja al da bloed. Of
was het toch door die vele snoepkes? Den avond werd dan weer
zoals gewoonlijk afgesloten op EM-wijze, clus me t een pinde bij
den Belles.
IK KON MAAR NIET 8E6LI65EN
WELKE TRUI I( AAN MOE6T
ÍXEKKEN.,.

Daisy
Ab-acris 2002-2003

Even voorstellen:
Wij zijn een snelgroeiend bedrijf met bijzonder
veelzijdige activiteiten. Wij zijn vooral in de
chemische en bouwnijverheid actief, maar ook in
de nucleaire sector en in de luchtvaart zijn we
geen onbekenden. We hebben onze eigen
pakjesdienst en geven onze mensen de best
mogelijke opleiding. Wij zijn aanwezig in
nagenoeg a e landen ter wereld, hetzij onder
ergen naam hetzij onder de naam van een
dochteronde rneming. Ons belangrijkste
actiegebied is evenwel het Midden-Oosten. Sinds
een jaar zijn we ook aanwezig op de NoordAmerikaanse markt. Voor de innoverende
technieken die we daar toegepast hebben,
hebben we trouwens de prestigieuze lntifada
Terrorism Award 2001 gewonnen.

Wij werven ingenieurs aan met een strijdlustige,
fanatieke instelling.
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AI Quaida CrouP
I
I

HAMAS - AL Quaida GrouP

Lijkt het u wel wat?
Stuur dan uw solicatiebrief en cv naa[:
Al Quaida global nv t.a.v. Dhr. Osama Bin Laden
Kalasjnicovdreef 20 grot l0
0911 Thora Bora
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De verkiezinqscantus

funclie om te dopen in Visse-Praescs haalde het nel
niet en de Koen Stas werd verkozen.

Den eeste cantus van den EM was, naar aloude
gewoonte de verkiezingscantus. Ge moet immers
toch een aantal zotten hebben om het praesidium
verder op te lullen, en bovendien hebt ge ook nog

Vervolgens kwam de Spocul aan de beurt. Den Tiele
had reeds een hele driehoekstrategie uitgedoctert,
maar helaas ( of misschien gelukkig ) is hij het niet
geworden, maar wel den Thomas.
Orn het praesidium compleet te maken moest men
nog een opvolger zoeken voor de Ral en da zijnne
kik seworden.
Met een gedeeltelijk nieuw praesidium en met veel
bier in ons ........ werd de cantus zo rond één uur
afgesloten.
Krijgt "ge nu zelfmoordneigingen omdat ge dit alles
niet heeft kunnen meemaken? Haal die revolver dan
maar weg en berg die koord maar op, want er komen
nog cantussen l!!lll

een redactor nodig. Dus, den dertigsten komt zo rond

een uur of zeven - half acht het kuim van den EM
samen in de wachtzaal vanwaar een buske ons naar
de Goede Herder brengt alwaar we een aantal
mensen konden treffen die op eigen kracht ter
plaatse geraald waren.
Om acht uur kon de cantus dan beginnen. De wesp
was sterk vertegenwoordigd, en al van in het begin
werd duidelijk daÍ zij er zin in hadden. Voor veel
derde.jaars was het even wennen maar al snel kwam
de canfus goe op toeren. Ondertussen l«.vam er
regelmatig een nieuwe lading bezoekers binnen.
Om efkes een sleerbeeld te scheppen: een Io Vivatje
hier en een Io Vivatje daar, de Boemelaar en vele
andere klassiekers, een ad fundunke hier en een
strafke ginder en vooral heel, heel veel bier, en dit
alles vlot aan elkaar gepraat door Frauke.
De verkiezingscartus zou de verkiezingscantus niet
zijn als er geen verkiezingen gehouden zouden
worden.
De eerste functie die aan de beurt kwam was die van

Jan

Redactor

Vice-Praeses. Het voorstel van cle Kenny om de
DU6 HEB IK ZE
ALLEMAAL MAAR
AANGETROK(EN'

II( (ON MAAR NIEf BE'
6LI§6EN WAÍ I( ÍE EÍEN
ZOU NEMEN, DU6 HE8 I(
ALLES IVIAAR OPGEGETEN'

WAAR I5 DE
KOELKAST?

fitll.
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to
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Jenevervoetbal

Schiit ie riik
Naar jaarlijkse gewoonte was er ook dit jaar een Schijt je
rijk om onze Foster Parents kindjes financieel te steunen
en ook eens in de belangstelling te zetten.
Het begon voor ons al op dinsdagavond met het opzetten
van de tent. Gesterkt met een fles jenever en gesteund
door enkele helpers, zijn we er aan begonnen. Net als
vorig jaar hebben we enkele handelingen in omgekeerde
volgorde gedaan, zodat het 2u duurde voor ze er stond,
maar grappÍg was het zeker.
Woensdagmorgen alles plaatsen en vanaf 1 .l u was het
kijken naar de koe. Nog voor het 12u was hadden we
onze eerste winnaar al. Er kwam steeds meer en meer
volk naar de koe kijken (toch een fascinerend beest), het
was dan ook een zeer actieve koe. De koe heeft hei zich
allemaal niet aangetrokken en rustig haar ding gedaan,
zodat de tweede en derde prijs rap bekend wàrèn. De
gliihweln ging vlotjes binnen (de ene kon al meer volgen
dan de andere) en de sfeer zat er goed in. Kaarten in'het
zonnetje is ook eens lets anders dan lesvolgen.
Rond half4 zat het erop en konden we afbréken (ging al
heel wat vlotter dan opzetten), zodat we ,s avondJmóe
maar.tevreden ons pintje konden drinken bij den Belles.
Merci allemaal voor het kopen, Kelin-esthei en Jaleswari

danken u.

b fi,lnö n;rl" n{atnfu"urtr^t'ta
"{r.
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A*,hl- 6- t'ttt'o+{u-' roal6e1"ry
Mtro w u,líolw, rnob»ttaatd

Vul ollé woordstukken in de linkse kolom met eenzelfde woord oon
tot €6n nieuw woord. Mel dotzelfde woord voor ds lotters uit de
rechlse kolom, krilgt u ook door volwoordige woorden.

KNTED

ADA
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Het was een duistere maandag ergens in november
in de herfst van 2002 toen rond acht uur, nadat de
horizon de zon al geruime tijd had overwonnen, een

indrukwekkend leger studenten de grasvlakte
bereikte. Ze zagen er woest en wreed uit en waren
klaar voor het helle vuur dat plaats zou grijpen in de
moordende weersomstandigheden op deze plaats,
die voor altijd zal bekend staan om zijn lugubere
geschiedenis. Toen de bende barbaren in 4 kampen
was verdeeld en de kelen een eerste keer waren
gesmeerd konden de eigenlijke confrontaties
beginnen, Bij de eerste seconden van de aller
eerste krachtmeting was het duidelijk, dit zou een
bittere strijd worden waar veel bloed zou gaan
vloeien zonder dat er gescoord werd. De match
eindigde op 0-0 waarbij er maar twee maal
gedronken kon worden: bij rust en einde. Deze
wetijver moest beslecht worden of er zou niet veel
van de vlakte meer zijn vlak gebleven en zo heeft
den OW de duimen moeten leggen voor den EM die
superieur was
strafschoppen.
deze
overwinning is er stevig jenever binnen geslagen
door de hele horde beesten. De tweede maal dat de
degens gekruist zouden worden was den EM direct
paraat om een nieuwe tegenstander te pareren en
overstilgen, de ongelukkigen waren den E en een
a$egaartje van het ergste gespuis. Om eindelijk
eens te kunnen drinken tijdens een duel heeft den
EM zijn doel volledig opengezet zodatze 0-1 achter

in

Na

kwamen om daarna eens zo hard terug te kunnen
slaan en weer als heer en meester uit de
strafschoppen te komen. Zo gezegd, zo gedaan en
de overwinning werd weer stevig gevieid met de
gebruikelijke vloeistoffen. Nadat de eerste twee
confrontaties uitgevochten waren was het veld
volledig omgeploegd met hier en daar kraters, stille
getuigen van een zware strijd. Het laatste duel had
niet veel meer om het l'rjf aangezien de deelnemers
zwaar gehavend uit de voriqe striid kwamen Naaet

die niet in een of ander gevecht beirokken was.
Den eerste stap naar den beker was gezet, den EM

heeft laten zien dat ze iedereen aan kunnen. De
nabespreking was voorzien in de Wachtzaal waar
nog effe werd doorgegaan met feesten door den
harde kern van den EM.
Nog effe iedereen bedanken
opkomst, ge waart geweldig.
UW VETS

Screw-partv

voor de

talrijke

aggever door ruimte en tijd,
TB

We waren nog niet helemaal bekomen van
je rijk, of daar was de screw_party al.
:chijt
Rustigskes aan kwam het volk
binnensijpelen tot het fuifuur begon en de
zaai binnen de kortste keer vol stond. Het
pnncrpe was nog niet gekend bij velen,
maar
heeft zeker niemand weerhoudén om ie
komen, in tegendeel. De bouten en moeren
waren zeer gegeerd, zo erg zelfs dat velen
meerdere keren een volgende bout of moer
kwamen halen. Of anders viel de eigenaar
van het passende exemplaar een beetje

1L

Een mens vraagt zich sotx af, waarom zit ik rnii hier
dood te blokken ( vooral tijdens de examens ) ?
Om een goei job te vinden, natuurlijk, maar waarom
hecft men een job nodig.
om seld te verdienen, uiteraard, maar wat is men me1 al
dat geld. Dat veel geld hebben interessante toepassingen
kan hebben, bewijst volgend artikel'

tegen.
Het enige spijtige is dat het brandalarm
midden in de nacht ook effe wou laten horen
dat het erwas, zodat we de technische
drenst uit zijn bed moesten bellen om ons uit
de nood te helpen. Waarvoor dank.
Er is nog een zeer stevig feestje gebouwd
geweest tot in de vroege uurtjes, met veel
promilles en zatte praat.
Een zeer geslaagde avond en zeker voor
herhaling vatbaar. Dus tot binnenkort...
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Een goede start.

Donderdag 7 november, onze eeÍste voetbalwedstri jd
tegen den E. Er was veel volk bij den EM om onze
kleuren te verdedigen maar er was nog veel meer volk bij
den E. Na nog geen 5 minuten inspanning was duidelijk
dat die van den E geen fysieke inspanning gewend ziin.
Maar door hun talrijke opkomst konden ze veel
vervangen wat voor een perÍnanent frisse ploeg zorgde.
M'n complimenten aan de spocul van den E, maar als ge
geen talent in de ploeg hebt gaat het zeker niet lukken.
Talent was orze grootste troef en die hadden we
zat.Combineer dit met een aanvallende ingesteldheid en
dat geeft ruurwerk. We wonnen met een brute 14-5, de 5
tegendoelprrnten waren een initiatief van onze
doelwachter die er niks beter op vond om het publiek op
een beetje spanning te trakteren. Waarvoor dank. Maar
doe dat nooit meerl We zijn geëindigd met een proper
feestje bij den Belles, hoe kan het ook anders. Betiankt
aan de spelers en het publiek.
Eén ding is zeker. . .. Den EM wint den beker!! !

Uw verslaggever tussen ruimte en tiid
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Na ne schone staÍt stonde we tegenover ne geduchte
tegenstander, de manne van den S. Een hoopje
ongeregeld dat niet altijd het verschil zag tusse den bal en
ons schenen. Een beke te veel boven het zwavelzuur
gehangen, derk. Plus, de scheidsrechter, die nota bene
van den EM was, wist ni watem wou, eerst blaastem ni
voor handspel en rvordt er voort gepeeld dan blaastem en
tegelijk wordt er door ons gescoord en wa doetem, hij
keurt de goal af, Ni te geloven! Ok, het was een bÍutte
wedstrijd maar ge moet als scheidtrechter wel sterk in a
schoenen staan. Er zijn veel fouten gebeurd langs beide
zijde mor tlie van den S waren veel talrijker en de scheits
heeft nooit ene vant plein gestuurd. Da was genoeg over
de scheidsrechter. Nu effe in eige kamp kijken wat er mis
ging, de driehoekskes waren geen succes, de grote ruit
was beter maar toch konden de S-ers een 3-2 eindzege
mee naar de Palladium nemen. Spljtig, volgende
wedstrijd veel beter. Deze keer was onze spclerskern
kleiner maar der werd heviger gespeeld wat voor ons
publiek aangenamer was. Nog effe de aanwezige spelers
bedanken en al onze supporters die zo talrijk zijn komen
opdagen. Ons motto biijft nog steeds: Eén ding is
zeker. . .. Den EM wint den beker! ! !

Uw verslaggever voorbij ruimte en tijd
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ik verkuzcn bcn nroct ik ook zo'n bclachclijk tckstje
§C hrijvcn onr uit te leguen u'ak eigelijk doc binnen clen
I\1. \l'ot nicrn:rrd dr rrcct. lK ben Jicgenc dic rrrn.t
opdraaien als tlc voetballcndc ENÍ-mcr het \,elprutst. I)us
voet h;r llen vo lgerrtl senrester r ollo hall nrinnenrl Ill\Í-nrer
sta rnij bij om clit jaar de beiLle hkers te rvinnen. Dus als
gc ccn hcke kunt s.iotten ol volleyballcn laat het niel na
or.n naar de u,cdstrijclcn tc komen r,l'c kunnen urv hulp
gebmiken. (ie moogt altijd komcn supporteren als ge
geen sportcr zijt maar r.erschiet niet als ge ponponnen in
urv hanclen krijgt. \\ia cultuLrr betreÍi heel't volgens mij
iecler zijn iclee over lvat nteu onclcr cultuur verstaat, clc
besprckingen rond cultuur zijn nog ni rollcdig rond rnaar
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\ Lr

suceesri,l.jrruL

Tlromas (S n,,e ul

l00l-0-l)

LSj f.J

1,

È

TL

Beste EM-ers,

In het begin van't jaar kwamell ze in de klas vertellen da
er nog een paar functies in het em-presidium vrij waren.
Ze hadde nog ne vice ne spocul en ne redactoÍ nodig. Na
een paar bewogen weken van "blokvorming" ( en
hervorming) kwam ik uiteindelijk op voor Vice-Praeses.
Na een stevige campagne en eefl spannende
verkiezingsstrij d (vooral de Kenny was zware
concurrentie maar diene kwam blijkbaar voor een ander
functie op, namelijk Visse-Praeses) werd ik dus
verkozen.
Een van de belangrijkste taken van de vice is het
organiseren van het
em-weekend. Wel da komt allemaal in orde.
Tijdens het v/eekend van27,22 er'23 maaÍ7 (vrijhouden
dus) is het zover.
Dan trekken we met heel de bende naar Spa. ( ge moet
gene schrik hebb er, er zal ook bier zijn O ) We hebben
daar een huizeke voor ongeveer 40 man gehuurd met een
pÍofessionele keuken (laat ons hopen da er een
afirasmachine is). Het is gelegen aan een rivierke en een
bos van 2000 hectare. ln den hof(2000 m'z) hebt ge een
volleybalveld en nen BBQ. Kortom de ideale plaats voor
ons een heel weekend bangelijk goe te amuseren De
prijs zal rond de €40lpers. liggen. Hoe en vanafwanneer
da ge kunt inschrijven volgt later nog wel.
Allé mensen ik ga ulle laten. tot op ons actlvrtelten
Stas K (VicePraeses 2002-2003)

