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21103 Sportdag
23 -25 103 EM-Weekend ! ! !

07105 Paintball
09/05 Cantuske

IJshockey (misschien)a,
22105 Yerkiezingen
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'Which one oÍ you is
on computer hacking

being held
óarges?'
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hou dus steeds de valven in het oog!
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-Een voorwoord door jullie redactor (ik dus)
-Praeses Dixit : onze Praeses aan het woord
-Een artikel van de Josse over de EM-
Skivakantie...
-Een aanvraag voor een salarisverhoging ...
door een penis (die dan nog wordt geweigerd
ook...)
-Weer een overvloed aan CARTOONS, omdat
anders niemand meer het Emmertje zou
lezen...(snifl
-Een artikeltje over « Schijt je Rijk »
-Reclame voor het EM-weekend (waar Tom
éééénorm veel werk in gestoken heeft, komen
dus !)
-Een kruiswoordraadsel voor de lieftrebbers
-En reclame voor onze sponsers natuurlijk!
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VOORWOOPD:
Dag (ex-)emmers,

wat in
was.

de vorige editie eerder
Ik kon natuurlijk niet

Omdat jullie het eerste exemplaar van << Het
Felbegeerde Emmertje »
kennen, was het eens tijd
van een tweede exemplaar. Er zijn deze keer
toch al enkele artikels bij die niet door mezelf

alle aÍikels die in mijn kastje (8063)
gedeponeerd werden publiceren, daarom een
oprechte sorry aan alle vriendelijke mensen die
eens een handje wilden toesteken door een
artikel in te zenden...Hopelijk is er volgende
keer een iets grotere respons vanjullie uit,
artikel in te zenden...Hopelijk is

gene vette ! (toch bedankt voor die ene
!)

Maar kom,rvlaar KOm, K zal sloppcn mel zagen, voor
diegenen die nog aan'Ílezenzijn, bedankt,ik

'k zal stoppen met

hoop datjullie de cartoons nog niet kennen,
kruiswoordraadsels plezant vinden om op te
lossen en meekomen naar't weekend ! Om er
meer over te weten, moet je maar eens naar het
middenblad kijken.

Vincent.

geschreven zijn,
een uitzondering

3

al lang van buiten
om werk te maken

P.S. :Als jullie voorstellen hebben, of zelf een

artikelwillen indienen, mail me gerust op :

Vincent Willemslahotmail.com

want 't was
inzending Bart

Of deponeer een brie{e in mijn kastje( B063).
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PNíIE§E§ OIXIT:

Beste EM- leden (al dan
wie ge ook moogt zijn.

niet oud), sponsor of

't [s weer tijd om een woordje tot u te richten
(ook al heb ik niet veel te vertellen).
Het hoogtepunt van dit academiejaar is in zicht,
namelijk het weekend. Degene die meegaat zal
het zich niet beklagen, de andere daarentegen...
De vice vertelt er wel meer over op het
middenblad.
Voor sommigen onder ons is't schoon leven
bijna gedaan, er valt dus geen tijd te verliezen
om er extra van te genieten. Hoe kan men zich
beter amuseren dan op een EM- activiteit
(altijd dik gesponsord door, natuurlijk, de

sponsors).
de valven,

Waarom nog thuisblijven? Kijk naar
in dit boekje of op

www. studiant.be/EM-kring

Hoe meer zieltjes, hoe bangelijker. Dat geldt
ook voor degene die hier nog eenjaartje langer
zoeken te blijven, nog meer zelfs. Begin mei
kuisen wij ons schup af en laten het aan de

opvolging over. Eindelijk, want de Josse is't
Wie zichverschrikkelijk aaÍt't uithange.

geroepen voelt, hebt gene schrik, een goeie

cÍlmpagne (dan hebben wij er ook nog iets aan)

en alles komt in orde!!
Voor de rest zie ik jullie allemaal weeral
massaal op onze volgende activiteit.
Voilà, da was't weeral voor vandaag! Salukes.

Koen.

PHTLIPS
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AnflKEL OVEf, SCllt,,rT,tE ?,l,lK :

« Waar dient al dat geld *kuch-kuch* van « Schijt je
Rijk » nu toch allemaal voor ? » was een veelgestelde
vÍaagaarn de Praesidiumleden. En als je dan uitlegt
dat het dient voor de 2 petekindjes (van het Foster
Parents Plan) die we met den EM hebben
geadopteerd, geloven zeje nauwelijks en beginnen ze
naar de namen ervan te wagen en hun woonplaats...
IUel, hier komen de antwoorden :

-Het eerste kindje heet Wilson Geovany Garcia en
komt uit Zumbadora in Honduras, het is een
jongentje van 14 jaar dat zijn lagere school heeft
afgemaakt en eryan droomt om net als zijn vader
landbouwer te worden. In zijn vrije tijd speelt hij
graag voetbal (misschien de volgende Ronaldo ?).
-Ons tweede petekindje heet Jaleswari-Behera en
komt uit Kotupada in Indi4 en is een meisje. Ze is
5.5 jaar oud en gaat naar de lagere school.
Zo zie je maar dat door ons daar te amuseren in de
tent naast het veld en door Gliihwijn te drinken, we
nog mensen geholpen hebben ook, ain't that great?
Toch ook nog even de winnaars van de CD-bonnen
vermelden (want ook jullie konden er iets aan
verdieneno maar dat wisten jullie natuurlijk wel) :

-Onzer aller Directeur
-Docent Sven Liers
-Student Wemer Boonen
En nee hoor, we hebben niet valsgespeeld (we zijn er
nu toch allemaal door, right ?).
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EM.WEEKEIID:

Bericht aan alle Ee-eMmers en -
sters

Het is bijna zover het EM-weekend komt er
aan. Van 23 tot25 maartgaan we naar de
Ardennen om eens met sfudenten onder elkaar
te zijn zonder de druk van school, campus,
verslagen, eindwerken en vooral docenten.

Opzet van dit weekend is ons gewoon
amuseren en de medestudenten van een andere
kant te leren kennen. Naast de sportactiviteiten
is er nog mogelijkheid tot andere ontspannende
activiteiten, je kan er een sauna nemen,
snookeren, als er muzikantenzijn die gitaar of
ander instrument willen bespelen, altijd
welkom, want de beste sfeer maak je zelf.

Dus als je zin hebt om eens iets anders te doen
dan in het weekend te studeren en pinten te
pakken dan ben je bij ons op de juiste plaats.

Hopelijk tot dan,
Tom

Ons verblijfe"Chateau d'Agimont", nabij de
Franse grens

3 ào
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* Ik krijg overwerk niet betaalt;

* Ik werk bij hoge temperaturen;

en de door U aangevoerde

Ik, de penis, verzoek bij deze om een
salarisverhoging en wel om de volgende
redenen:
* Ik verricht lichamelijke arbeid;
* Ik werk in grote dieptes;
* Bij alles wat ik doe ga ik als eerste
hoofd naar binnen;
* Ik heb in de weekenden en met feestdagen
geen vrijaf;
* Ik werk in een vochtige omgeving;

* Ik werk op een donkere werkplek waar
weinig tot geen ventilatie is;

* Mrjn werk stelt me bloot aan besmettelijke
ziektes.

Beste Penis,

*U werkt geen 8 uren achter elkaar;
*Na korte periodes van arbeid valt U tijdens
werktijd in slaap;
+U volgt niet altijd de orders van het
managementteam op;
*U blijft niet altijd op Uw toegewezen plek,
maar bezoekt ook vaak andere plaatsen;
*U neemt geen initiatief; er moet druk op U
uitgeoefend worden en U moet gestimuleerd
worden om aan het werk te gaan;
*Aan het eind van Uw dienst laat U Uw
werkplek altijd erg rommelig achter;
*U houdt zich niet altijd aan de veiligheids-
maatregelen, zoals bijvoorbeeld het dragen van
beschermende kleding;
*Ruim voor Uw 65e gaat U al met pensioen;
*U bent vrijwel nooit in staat om dubbele
diensten te draaien;

sfltflRtswRfloafitP vAN DE PEilts

metmijn

Nadat we Uw verzoek doorgenomen hebben

argumenten in oVerweging hebben
genomen, heeft het managementteam
besloten Uw verzoek te weigeren, en
wel om de volgende redenen:

*U verlaat soms Uw toegewezen plek, voordat
U Uw werk voor die dag af heeft;
*En als laatste reden willen we U erop wijzen,
dat U bij het binnengaan en bij het vertrek van
Uw werkplaats constant wordt gezien met het

dragen van twee verdacht uitziende zakken.

Met vriendelijke groet,

Het managementteam.
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vF85l;í9: Eií'SKÍREIS
Studiereis EM = Skireis naar Les 2

Alpes!

Zevragen mij (van hogerhand) om iets te
schrijven over onze skireis, maar wat kan ik
daar nu allemaal over schrijven? Ge had er
gewoon moeten bij zijn wat het was MEGA
GOE!!
We waren met 16 mensen verhokken,
waaronder ene van den bouw en ene van den E,
die liever met den EM meekwamen dan met
hun eigen richting mee te gaan. Dus waÍen we
eigenlijk met14 echte EM-ers, 5 van de
mechanica en 9 van de 10 personen van het
klasje2ema2. Ja, we misten dus iemand, om te
koken en zo (ik vooral), namelijk ons lieve
Lieve. Maar daar hadze iets op gevonden, ze
had ne 'schonen' briefgeschreven om haar te
vervangen. Maar wegens bepaalde
omstandigheden hebben we dienen brief maar
pas kunnen lezen als we al terug in België
waren, hé Guy!
Op de reis zelf waren er vele mooie momenten:
Skiër/snowboarden in prachtig weer, af en toe,
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eens diepzeeknieën. Als we het skiën efkes beu
waÍen werd er geschaakÍ, gesnelschaakt of
gepokerd met een fleske alcool erbij, kan
perfect hé.
We mogen natuurlijk ook niet onze "mooie"
jumpkes vergeten met al dan niet een goede

afloop eryan, de leuke dansavonden in den

Dutch met de knappe Hollandse grieten met
neukÍeugels, onze rodelavond (-zakkenglijden,
en telkensje beneden bent een glaske alcool
drinken), de j enevercantus, kasten leegsmijten
op snurkende mensen incl. schappen, iemand

bijsteken als hij het uithangt (zoals onze

chauffeur op de terugreis), achter Hollandse
grietjes skiën en natuurlijk niet te vergeten het
zingenvan de Chip kanarie op de liften (waar
we nu ook al een eigen versie van hebben, hé

Koen), enz...

Er waren natuurlijk ook een paar minder leuke
momenten bij zoals liggen spauven (om het in
onze praeses zijn termen te zeggen). Om het
minder aangename aan het aangename te

koppelen hebben we er niets beter op gevonden

dan een brokken-top 10 op te stellen:
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1. Tom
2. Brecht
3. Hunne
4. Cochez
5. Tom, ja terug dezelfclen Tom als den

eerste
6. Een poging van de Koen
7-l0.Zover zijnwe niet geraakt

Bepaalde mensen hadden constant last van hun
bindingen en vonden het nodig om op de bus
slaapbedden te installeren, ofdaar toóh een
poging toe te doen (iedereen weet wel wie we
bedoelen). Johan klaagde dan weer heel de reis
dat hij zijnmamamiste. Wat den Tom dan
minder leuk vond is dat hij in een citroen moest
bijten na het drinken van een Tequila. Ook de
Swinne had een minder goed moment: Hij is zo
hard gecrasht dat hij niet meer wist waar èn
hoe hij gevallen was. Het heeft een halfuur
geduurd voor hij ons had teruggevonden in ons
ergen appaÍement.
Een halfuur vastzitten op een zetellift terwijl
het koud is kan ook niet als prettig gezien
worden, gelukkig hadden wij de wafels van de
Koen mee zodat we ons niet verveelden, merci
Steven.
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Er is nog zoveel te vertellen maar ik stel voor
dat ge gewoon eens naar de website van den
Em gaat zien voor onze "chique,, foto,s. We
hebben ook nog een pÍrar leuke souvenirs
'meegenomen' zoals een bord van de zetellift,
ne meter biertap en een 'danger,-vlag. Weet ge
wat ik hierop te zeggenheb: beter een flauw
mopje dan geen mopje!

Feestleider Josse.
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