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Inhoud dus voorbij
Nu komt er

k niet anders
periode van
altijd veel te

kringen

Schijt je rijk

Iedereen nog vcel succcs nrct tlc cxrurrs
nog van de feesttlup,crr, zc zullcrr sncl
zijnl ï ot !:et volgentlc sctttcslcrl
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Beste EM-mers en sterc.

Het eerste semester zit cr helaas lreeral op. Een semester

dat boordevol leuke activiteiten zat en
gevlogen is, zekcr tiidcns de lustrumweekl
elentjes een pcriode rrrr rusl vr)ort1c EM-kring (en voor
andere
zrj n ).

en clubs zal hct waarschijnlij

studeren, familic- en andcre lèe stics waar.je
Maar gcen getrcur: na dczc duistere

veel eet, dan ziln we terug met een semester boordevol
activiteiten, mct ongctwiilcl(l als hoogtepunt het EM-
wcekend in rnaarll Ntrrnt:utl l,czicn zorr er in dit boekje
al een kalender gestaun hchben, rraar .ja, onze praeses

mocst per sé ziok rvorrlcn cn daarrloor is het opstellen
ervan een beetlc uitgcstcld... .lullic zullen zeker op tijd
geinformecrd wordcn over tlc activiteitcn, cn de kalender
zal ook spocdig op de rvctrsite (club.studiant.be/em-
kring) te vindcn ziirr. l)iurr kan ic trouwcns ook de foto's
terugvinden van dc vorigc activileilcn. -. zekcr en vast de
moeite om eens tr hczoekcrrl

en vooral: gen iet
genoeg voorbij
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Beste Em-mers / sters

Het eerste semester is weeral voorbij
gevlogen en de blokperiode staat weeral voor
de deur. Het was een druk maar tof eersk
semesteÍ en we gaan ons best doen om het in

het tweede deel van het jaar zeker even tof te
maken. Er staat nog vanalle-s te gebeuren

zoals cantussen, EM-café's, paintbal,

zwemmen, pannenkoekenslag (nu gaat hii
zeker door), enz. Het hoogtepunt van het

tweede semest€r wordt ongetwijfeld het EM-
weekend.
Het feit dat de tweede jaars binnen enkele

weken ook gaan moeten kiezen welkè
afstr,rdeenichting ze nemen zal ook een

serieuze verandering te weeg brengen. De
groep EM-mers zal dus vergroten. Dit kan

alleen maar positief zijn. Ik zou jullie nog een

prettige kerst en een bangelijk eindejaar

willen wensen en doet da goe tijdens de

examens.

Stas Koen
Praeses 2003-2004
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Jeneveryoetbal donderdas 13 novemher

De eerste keer dat ik rnee gedaan heb met de jenever
voetbal, en jongens, hoe plezant kan voetbal ziin? Het
was dan ook een feit dat er meer dan genoeg jenever was,
ongeveeÍ een volledig fles per persoon. De Pieter en
ik(Stein) hebben het geweten. Splitig is dat er maar een
matige opkomst was, niet alleen bij de EM dan, maar bij
elke king. Hierdoor konden we slechts twee ploegen
samenstellen, en was er dus niet echt sprake van een
winnende kring. Voordeel was natuurlijk dat iedereen
veel heeft kunnen spelen, en dat er meer dan genoeg
jenwer was. Kortror4 ik denk dat het een plezant
matchke was voor degenen welke hebben mee gespeeld.

Stein,
Spocul 2003-2004

Lustrumcantus

Dit was het begin van wat een week van feesten zou worden.
En wat voor een begin.
Zo rond een uur of acht begon ik er aan. We waren nog nie
goed en wel bezig of komen daar twee pro-senioren (de stekke
en de Jos) binnen met een grote taart die we natuurlijk direct
aansneden (Sabine rrcnd da nie zo tof Wmt dan moest zij effe
de cantus leiden). Maar daar bleef het nie bij. Dur EM werd
overladen met cadeaus. Er volgden nog drie borden met alle
(blina alle) namen van de pro-senioren van den EM op. En den
Elvis had ook nog een bangelijk lichtgevend schild gemaakt.
Na al die geschenken was het tijd om den hamer door te geven
aan de lan. Diene heeft daar van alles uit zen mauw geschud
over gauss-cuÍves enzo. (en da zo laat op den avond), maar hij
deed da goe. De gewone sarnenzang werd afgewisseld'met
liedjes die begeleid werden door ons huisorkest. Er was een
viool, een gitaar, een trompet en dan nog zo'n ding da op een
trommel lijkt waar dat ik de naam van kwijt ben. Af en toe
werd er ook nog is een plaat uit de goeien ouwen tijd opgolegd
(den Elvis had nog wa platen uit zijn collectie b{i). Kortom het
was een bangehjk feestje. Na de Jan was het de beurt aan de
pro-senioren Frauke, de Kenny, de Jos en dan ook nog twee
die we al iets langer nie meer gezien hadden namelijk Koen
Verhaert en Koen Notelé. Het was echt tof dat ze na al die
jaren nog eens langs kwamen.
Tegen een uur of twee ziin we er dan mee gestopt. Het was een
geslaagd begin van de lustrumweek-

Senior
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III§TRUMWEDK-POOLPARTY

Na een meer dan geslaagde lustumcanius van de
anond erroor, waarvan menig volk nog steeds
aan het na-kateren was, waren we aan de 2&
activiteit van onze lustrumweek toegekomen.
In tegenstelling tot de andere activiteiten van de
week begon de poolparty veat lateÍ op de avond.
Dat nam niet weg dat iedereen op rroorhmd al op
cafe had gezoten en mgeduldig om stipt half I l,
sbrd te springen aan de deur van het
gemeenflijk zwembad van Katelijne om zo snel
mogelijk in het warrro \ ater te kunnen duiken.
Vermits er op de afrches stond da je vooÍ maaÍ
€5'kon zwemmen en zoveel cocktails mocht
drinken als je wou/kon, was h€t meer «ian
normaal dat het eeÍste uur iedereen stond te
dringen aan de cocktailbar in een hoek van het
zwembad. Den helft kwam daar dm ook met
zoveel bekers ze konden dragen terug.
En maar drinken, en maar zuipen.... en maar niet
zat wordeÍL Hoe zou dat nu komen? En toch
waÍren eÍ toch die dachten, of toch deden alsof ze
zat waren. Ik heb er zelfs éne urcten naar buiten
waggelen. Een klein deel had het wel door, ofirel
dachten ze dat de cocktails extreem hard verdund
waÍen, nraaÍ nu mogen we het oÍficieel zeggen: al
diegenen die ÀcÀ zal voelden, da's puur van de
suiker en de ftuitsap want in al die mcktails die
jullie gedronken hebben zat GEEN alcohol. Nee,

ook niet in dat groene of dat rode dat
Íespectievelijk op pisang en campari rnoest

trekkar. Soig dit alles neemt niet weg dat up er

een bangelijk feestje van hebben gemaakg dat we

volgend jaar mogen terugkomen; dat niemand

verdronken is; en dat de mannen van de wesp

zelfs lijndarxkes in't water aan't doen waren. Het
enige dat er op aan te merken was dat er ieB b
weinig kastjes waÍon om uw kleren in op te
bergen maar aangezien er nieb gestolen is, was

dat mk geen minpmt. Tenslotte Ínoet ik nog

maar I ding zeggen: volgendjaar opnieuw!

Bart(C.D.)
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De Apotheker
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Receptie + TD(19-l l-2003):

De Lustrumweek was alleszins zeer goed gestart: de
Lustrumcantus en de Pool-party waren al een succes.
Meteen stond er daarna een receptie en een TD op't
programma. Het praesidium was al van in de namiddag
druk bezig met hapjes en drankjes te voorzien. Vanaf 19u
kwamen er stilaan leden van den EM opdagen. Ook de
docenten waren uitgenodigd, maartpijtig genoeg zijn er
niet veel komen opdagen, misschien zal de manifestatie
in Brussel daarin een rol gespeeld hebben. \ryie wel
kwamen opdagen zijn mr. Schepers en mr. Asselman. Zij
hebben dus wel de sfeer van de Lustrumweek eventjes
komen opsnuiven.

Rond 22u, schoven we de tafeltjes en stoelen aan dé kant,
om plaats te maken voor de lustrum - TD. Ook dit was
een succes, de mensen die waren komen opdagen voor de
receptie bleven nog en daar bovenop kwamen veel leden
van andere clubVkringen ook af.
Iedereen bedankt om te komen!!

Nickske
Ab-Actis 2003-2004
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Het brouwerijbezoek

De donderdag van de lustumweek was het brouwerijbezoek.
De lustrumweek was al superplezant geweest, maar het zag er
naar uit dat het brouwerijbezoek qua belangstelling ging
tegenvallen.
Uiteindelijk waren we met twintig misschien niet zo veel,
maar toch zeker meer dan verwacht.
Dus wij ons naar de PALM brouwerij in Steenhuffel haasten
want we moesten er om half zanu zljn. Het zaakje begon,
uiteraard, met een Palmke en ook een film over het onstaan
van de brouwenj PAIM.
Vervolgens kwam ha bezoek aan de brouwerij zelf Geen
bezoek aan de stoeterij, want daar was geeÍr tijd meer voor. De
twee Steffen van de Weps zorgden ervoor dat er vaart achter
het eigenlijke bezoek werd gezd. Erna kwam immers de
degustatie. 't Was nen interessante uitleg over hoe bier
gebrouwen wordt: niet te moeilijk en met veel mogelijkheden
om te ruiken, proeven en zien. Ruiken ! ? ! ? ? In het geval
van de Stef zouden we beter spÍeken over snuiven of slurpen
aan de vervluchtigden alkool
Nadien kwam het belangrijkste : de degust*ie. Er waren drie
tapkanen : Palm, Rodenbach en Bock Pils. Uiteraard moesten
we van alles één of twee of ... keer proeven. De apotheose van
de avond was toch toen de gids een Palm-bolleke van 3 liter
bovenhaalde. Da vol Palm en meer was er niet nodig om er
een geslaagde avond van te maken. Onze vrees vooral bleek
totaal ongegrond: het was bijzonder plezant. Ook bleek nog

401_ 13

mÍur eens dat als ge familie zijt van iemand, dat het moeilijk
is om dat weg te steken, als dat al de bedoeling zou zijn.
Het was ongelofelijk tof en ook een beetje zat" een aanrader
die bouwerij PALM.

Jan,

Quaestor, Lustrumpraeses en Palmdrinker

Uan chocolade likken
tot lpfsneuken

Het iisjesÍneÍk Magnum hesft een opiniepelllng g{àan naar de
extreemste rormén van lust die Europeanen zich.íoor cle greest
kumen halen. En het moot go26gd, u hebt litteÍ !Íeinlg
Íantasls. Een porti€ vlooibaro chocolade van het lichaam van
de paÍher likken, is de allorstoutsto íantasie van de Belg.
De onderdanen van de BÍltse Oueen komen al e\ien
belcoopen uil de enquéte. Zij kicken op seks met
wiktvÍeemden. De flalian€n leggen nog een stÍeepie originatiteit
aan de dag. Voor spaghofli op lnÍeme delen koínen zii niet
eens ult hun luie zetel. Nao, zï willen vreemdgaan €n als hét
ër'en kan graag op hun huwslijksdag_
Helaas lveegt ook doze aparte lustwrm niet op tegen de ssks-
fantasioén van do Amsrlkanon. ln de slaat Pennsylvania werd
e€n man opgepakt omdat hij, ln hol bljzijn van €nigszins veront-
waardigde toèvalligo 1,/ooóilgang€Ís, naakt lag te rampetampen
mel een al aien blots
brok steen. De /org-
neukerhad ziin Íiots
vel§ieíd mot vrou$/en-
ondergoed en leder€n
g€bruiksvooruerpen.
Oat noomen wl pas
stoull ïp: aan de.
Belglsóe kust

Hï:r"'ï,- 3aantal zéér g6ils
duinen... (BL)

vRout^l *qRiP
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vrudag 2l november, ledereen was al een beetje moe
van de voorbijgevlogen Lustrumweek maar toch nog vol
energie om er nog eens goed in te vliegen en goed te
feesten! En zeg nu zelf: wat is er dan beter om zo'n
geweldlge week af te sluiten dan een heus galabal?
Íedereen was al heel de dag druk in de weer om de zaal
klaar te zetten en te versieren tegen dat al het volk's
avonds kwam.

Rond half acht begonnen de eerste gasten geleidelijk toe
te komen om al een aperitiefje te drinken. Een half uur
later was het al overduldelÍk dat de avond zeker een
succes ging worden: voor het eten alleen al was er meer
dan 140 man en er waren nog veel kaarten verkocht
voor't galabal alleen. Na een kort woordje van de Jan
(niet voor niets lustrumpraeses) en van.de Stas (die als
praeses toch ook iets gezegd moest hebben), werd eerst
het kringlied nog gezongen en daarna konden we
beginnen eten. En eerlijk gezegd: dat eten mocht er
best wel z[n: om er in te komen was er
paprikaroomsoep, ve rvo lge n s tongfilets op
Normandische w!ze, gevolgd door varkenshaasje. Als
afsluiteÍ was er dan nog ijs en koffie met pousse-café
(voor alle duidelukheid: dat is geen poes die gesopt is in
een kop koffle).
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TeÍwijl iedereen nog met die koffie en die poes bezig

was, begon het volk voor't bal al binnen te stromen.

Diegenen die erop gelet hebben, die zullen

waarschijnluk wel gemerkt hebben dat Jan al heel de

avond vrij zenuwachtig was. Dat had mlsschien wel iets

te maken met het feit dat hU de openingsdans moest

verzorgen, en dat heeft hU dan ook goed gedaan. Vanaf

dat moment had iedereen het wel begrepen en is de

dansvloer geen seconde meer leeg geweest. Het feest

heeft nog geduurd tot in de vroege uurtjes en het was

zeker en vast alweer een geslaagde avond!

Den Redactor

í z 3 rl-: "5. ' t
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Voeóal I " semester:

AIs eerste match was er deze tussen de EM en de
E-kring, hier ga ik niet te veel over uitweiden, het komt
eÍ op neer dat onze keeper de eerste helft van de match
geen bal heeft aangeraakt. We hebben deze match dus
ook met l3-3 gewonnen, waar de 3 tegen punten te
wijten zijn aan het feit dat de keeper het beu was nieb te
doen, en zich mee op het veld had geworpen de tweede
helft van de match.

Dan was het de beurt aan EIJLASd dit was al
een iets spannendero maÍch, waar we na l0 minuten
reeds met 3-0 achter sbnden. Toen het dan op de helft 5-
3 was, begon er lichte paniek uit te brekeq echter slaagde
onze sterploeg er in om in de laabte l0 minuien van de
match onze score op te krikken tot 5-6, wat ons dus bt
e€n tiomfanteliiko overwinning heeft geleid.

En dan als laaste match van dft semesteÍ was er
dur nog deze tegen de S-king. Helaas moet ik hier
melden dat we deze met 5-3 hebben verloren Het was
niet dat de spolers slecht hebben gespeeld, zeker nie!
maar de pbeg van de S-kring was gewoon serker. Wat
we hier moeten uit besluiten? WeL àat we zeker moeten
winnen de volgendo match. Als we die winneq kunnen

ry9 nog doorgaan. Dus alle sterspelers van den EIVI,
allemaal zeker weer verwacht volgende semesteÍ, dan
geven we dr nog eens een lap op... .

Stein (spocul)



^y

Vj-ce-praeses

EM-café : Pre- Nev, years Eve

Beste EM-mërs,

Voor het praesidium ging het vrijdagavond
al- vroeg van start. Na de versiering te
hebben opgehangen en de schuim$rijn koud te
hebben gezet, hebben Írre het feestje reeds
in gang gezet. Goede muziek, goede sfeer,
nagels en ne grote houten bJ-ok, !Íe zijn
dus beginnen nagelkfoppen. Het vol-k begon
langzaam maar zeker bj-nnen te komen. Met
de oudleden op den dansvloer, was de rest
van het volk vol spanning aan rt wachten
op de midnight-suprise. Plots kon iedereen
met een leuk hoedje op de kop en nen
toetèr in de mond samen met de Jan
beginnen af te tellen: 10,9,8... Gelukkige
zaterdag ! l.eer een nieuwe dag om te
vieren. Zo reeds goed voorbereid om het
nieut e jaar 2004 te kunnen inzetten. Als
verrassing hadden we bitterballen gebakken
en glazen schuimwijn ingeschonken. Het
smaakte... Zo hebben we bijna heeL de nacht
door gefeeat tot een uur of vijf. De
cocktails met passoa, wodka, pisang (met
én zonder alcohol) gingen zeker en vast
vlotjes over den toog, Up to the next
activity van den EM...

,*;,

2003 - 2004,
sabine

\\



Koniinencantus

Zoals gepland begon het allemaal donderdag I I
december om 20u stipt Niet zo gewoon was, dat hot
praesidium niet voltallig bleek te zijn. 2 zieken
waaronder onze Praeses en onze geliefde ab-actis lagen
truis te creperen in hun warme bedje. Wie zou nu dc
cantus moeten leiden? Ewel, da was snel beslist want als
lustum-praeses heeft de Jan zijn taak maar snol
opgenomen. Zoals gewr:onlijk werd er gestart met oen
Io-vivat'tje en ons kinglied. De sfeer kwam er al good in
en de valse noten deden pijn aan de oren. Gelukkig was
dit líden van korte duur vermits het bier rijkelijk vloeidc.
En dat kan nogal aankomen op een nuchtere maag... Na
eur goed uurtje plezier kwam het konijn binnon
gehuppeld, omgeven dmr een heerlijk sap en massa's
frieten. Er werd fameus gefreten en ook hierbij werd hot
bier niet vërgeten. Toch bleek het konijn (of was het het
biefl) zwaar op de maag te liggen want een uu4jo na
etenstijd kwam het terug uit het keelgat van orzo Spocul.
De cantus werd nog een keer onderbroken door de komst
van de Heilige man samen met zijn zwarte piet dio
rijkelijk met staÍkes strooide. C:een enkele aanwezigo
werd gespaard van zijn cadeaus. Nog is bedanktl
Soit, deze avond kan ik in éen zin samenvatten: diegonon
die er niet bij waren hebben ongelijk, ollé!

Bart(C.D.)
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Schijt je rijk

Woensdag l0 december heb je misschien gemerkt dat or ecn

koe naast de school stond. Het was dan ook schijt jo rijk ton

voordele van onze 2 foster parents kindjes.

Dit jaar was het wel op een iets andere locatie dan antlotc i:trcn

omdat er bouwplannen zijn voor een nieuwbouw op lrct tct tcin

achter de school, waar deze activiteit anderejaren plaats virxlt'

Schijt je rijk startte om 11 uur. De koe werd op hol tcrroitt krs

gelaien en dan maar in spanning afuachten wie de colstc prijs

ging winnen. Tijdens het wachten was er de gelogonhcid orrr lt
op te warmen rond een vuur (gemaakt door dc ltal) llrcl ccll

gluhwein of een j enever die Eulasa verkocht.

Óok waren er enkele spelletjes voorzien want de ktrc ttattt ltitat

tijd om de winnaar bekend te maken. Iets na de midtlag wt'rrl rlt:

eerste winnaar bekend: Koen Vertommen. llocwcl wc lrict

zeker weten dat het fair-play was (we verdcnkctt ltt:rtt vatt

omkoperij of verboden middelen) heeft hij loqh d1: pr ijs

overhàndigd gekregen: 4 Cinema tickets. §u moct hii rxrl'', rvcl

aan 3 vrienden geraken)

Ook waren 
"a 

-paiiran-uooa 
de 2d" en 3d" plaats l)czc 1''irrgcrr

naar een student van de bouwkunde en naar een studclll vilrl llol

laatste jaar EM. Er is veel volk komen kijken, drinkcn ctt itttrt

de koe aanwijzingen komen geven. Hoewel onzc pt itcscs rlt:

hele week ziek was is deze activiteit tot eert gtr'tl t:itttlt:

gebracht. De koe is veilig thuis geraakt (en is niet ttitgcbrokcrt)

en onze kindies zullen ook gelukkig zijn.

l)c lccsllt'itlcr

PS allemaal goed blokken en veel succes toegcwenst orl l(Í
volgende semester
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