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Ang, íong, 6oem, {bts, RgÉ" Éteun,...
ae ftof;fgn en de paasfraas [te66en 'weer frun

eieren gefegílll A[tij[ een feu§g peio[e, niet

a[kr'n uoor a[ {b cfiocofade ebren en [e Égute[s

aan íe paasfraas [ie tocfr we[ goed futnnen
sma§gn, maar ze§gr en'uast oo{om[at we'íag
a[bnttaf'weer eens de toïe twee weÉgn vafumtic

f ijgan om af [at [e§,furs op te peuze[cn! Oat wif
on[trtwsen oo§, we[ zeggen [at er ahteer een

aanlaf 'oan onze actirriteiten gepasseer[ zijn,
zoafs [e carnatafscantus, E!M.-café, voet6a[ en,

zefor niet te 'oergeten, ftet wee§gní [at fu tfie
wa) me1a íange[ijÉ,fantastiscfi goe is geuees\
w(7dr()oor trouwens nog nen [if;fu proficiat voor
de picc [ie fiet uee§gn[ ineengestoígn lieefi. Na
[e 'c'afutntie aofgen er nog en§,g[e dctix/iteiten
'waaron[er [e perftbzingscantus! Ie[ereen dit
zic ft geroepen'uoe[t om r.,o[gení jaar iets rtoor íen
ll:'-M te íoen, fum maar 6est aanwezig zijn en

opfrg,reu 'toor [e functb íie r,oor frem/fiaar fret

inltrcssantste fijÉJ!

'Litor íe rest: genict a[femaa['uan íe aafumtie, ze

z a [' w aa rs c fr ii n fij fr.w e er a I t e s ne I a o o r hij zij n !

Í 
'§ÉMO 

LIKÉ ÍHIO
oÀ'/ wlLL rl.vèl aNol

@or trtoNí

'Íij [, re da c t o r 2 00 3 - 2 00 4



Toulouse:
Praeses dixit

Het tweede semester is weeral een tr.ldje bezig en

iedereen is het al terug gewoon van "in de les te zitten".
Er zijn ook al heel wat activiteiten gepasseerd en het
werd dan ook de hoogste tijd om nog is een boekske uit te
geven. Met de paasvakantie voor de deur kunnen de
tweede en de derdejaars wat beginnen uitblazeq en de
vierde jaars beginnen stressen voor hun eindwerk.
Na de vakantie zijn er natuurlijk weer nen helen hoop
activiteiten. Eerst gaan we zwemmen, daarna ist
verbondscantus, en dan volgÍ de vatenmarathon. In mei
ist ook verkiezingscantus, dus al wie zich geroepen voelt
om op te komen voor een praesidiumfunctie kan zijn
campagÍre al beginnen voorbereiden (meer hierover in
ons volgende boe§e). Er is ook nog een EM café en op,
verzoek van de derdejaars gaan we nog ergens nen
bierspelavond organiseren. Kortom nog genoeg
onspanning voor de examens.
Aan de mensen die hun papieren voor het fotoboek nog
niet ingevuld hebben zou ik willen wagen dit izo snel
mogelijk te doen, zodat we da kunnen afuerken.
Ik gajullie niet langer lastigvallen, want in de hierop
volgende pagina's staan veel interessantere dingen die ge
zeker moet gelezen hebben.
Tot op een van de komende activiteiten.

De reisbestemming van de laatste jaars
was dit jaar Toulouse, waar onze

, ambassadeur , Thomas Beckx, aan het
"studeren" is samen met de Menno.t Wegens eindwerken, lieven en nog
veel meer van die flauwe kul, was er
maar een kleine interesse in deze reis.
6 man schreèf zich in en stapte
maandag 2 februari op de trein in SKW
richting Charleroi, om van daaruit met
het vliegtuig naar Carcasonne te
vliegen. Vermits de trein in SKW al
een kwartier vertraging had was het
vanaf het vertrek al een spannende reis.
Vragen zoals wat als we de volgende verbinding missen kwamen ter

Stas Koen
Praeses

2003-2004

sprake (want dan waren we te laat voor het vliegtuig). Maar we zijn op
tijd op de luchthaven geraakt.

we de ganse avond (tot

De Jan en den Tom werden nu stil. Deze 2
hadden nog nooit in een vlieger gezeten en
waren dus nog nooit van grond geweest,
mÍutr voor alles is er een eerste keer en ze
vonden het wel bangelijk.
In Carcasonne werd de reis verder gezel
via Trein richting Toulouse waaÍ we om
iets na 6 's avonds aankwamen.
Eerst ons hotelletje opzoeken, daarna eten
en direct Toulouse gaan verkennen by
night. We belanden in Chez Tonton waar

2 uur) gezeten hebben. Het was er Happy
night, 2 voor de prijs van I en den Beckx was daar natuurlijk ook.



Gezellig feestje, we
waren nog geen 6 uur in
Toulouse en de Jan was
den enigste nuchtere

Jongen.
Om 2 uur is het gedaan in
Toulouse, al de cafés
moeten dan hun deuren
sluiten. We stapten naar
ons hotel en stopten
onderweg nog langs de

kebab om de hongerige te spijzen.
Allé, we zijn er eerst 2 voorbij gegaan, in den eerste heeft de Nick
den uitleg gedaan en zijn we maar wijselijk verder gegaan nadat hij
had uitgelegd dat hij honger had. (ik moest wel zeggen, dacht dat hij
moest ipouwen, zie strip hieronder) en in den 2d" heeft den Tom
smoutebollen proberen te bestellen ( des boules de smouth). In den
derde heb ik den uitleg dan maar gedaan. Op de kamer aangekomen
hebben we blijkbaar nog iet te veel lawaai gemaakt waarvan we 's
middags klachten kregen, maar niks van wisten. Toch konden we
niet ontkennen, want aan de Nick zijn uitstraling en zijn afdaling van
de trap zag men dat het een stevig feestje was den dag ervoor.

"r;.\

Dinsdag was normaal een bezoek aan airbus gepland. maar vlak voor
we naar Toulouse vertrokken hadden we slecht nieuws gekegen dat
we er niet meer bij konden wegens overboekingen. Dinsdag bleven we
dus lang onze roes uitslapen en tegen de middag stonden we op etr

gingen ontbijten. Het was die dag ideaal weer vooÍ een

stadswandeling. Het was een graad of 22 en de. zon straalde aan de

hemel. Onderweg kwamen we den Beckx tegen die ons dan nog enkele
tips gafom te doen en dingen te gaan bekijken. Tegen de avond gingen

we eten in de Flunch (zoiets als de lunchgarden). Als ge vers vlees van
de eigen koeien gewoon zijt is het om ziek te worden (vraag maar aan

de Jacobs). Dàma maakten we nog een wandeling en gingen maffen.
Allé, iedereen buiten den Tom en mijzelf.
Vermits we de vorige nacht reclamaties hadden gekregen over te veel
lawaai, en we weer ni konden slapen besloten we om toch nog even

den Beckx op te zoeken, wat ons ook gelukt is en ons weeÍ laat in ons

bed bracht (deze keer niet zat).
Woensdag zljn we vroeg
opgestaan, gaan ontbijten en de

metro ingestapt naar Jolimont.
Daar hebben we de bus genomen
naar het Space Center waar we een
hele dag hebben rondgelopen. (ge

kunt wel zeggen heel de dag, ze
hadden al i0 keer mijn naam
afgeroepen en wilden al achter ons
gaanjagen).
Het was een interessante en
leerrijke uitstap.



Teruggekomen van he1 Space Center, hebben we ons wat veÍfrist en
zijn we naar de Mc Donalds gestapt (kweslie het gezond te houden).
Lekker gegeten en nadien "een pintie,' gaan drinken in de Bar
Basque. Vermits het bier vrij duur was bestelde we mÍur ineens een
giraf. Dit is vanaf die dag een bedreigde diersoort geworden, drie
giraffen zijn er die avond nog gesneuveld (een giraf is een plexi buis
met 3 liter bier erin en een tapkraantje ondcraan).

we
Het

In
we
een
De

De giraffen raaktcn uitgestorven en ons
geld ook. Maar den Beckx wist nog een
Erasmusfeestie waar we natuurlijk ook
eens een kijkie wilden gaan nemen.
Nadien zijn we langs de Kebab naar het
Hotel gewandeld.
In het hotel kwam de Nick op het
schitterend idec zich te gaan scheren (om
3 uur's nachts), zo kon hij de volgende
dag loch een kwartier langer in bed
blijven liggen en hii vond dat

persoonlijke verzorging op elk uur van de dag mocht.
Donderdag hebben we er een sportieve
dag van gemaakt. We hebben fietsen
gehuurd en zijn naar den Beckx ziin
campus gefietst. Mega grote campus (te
vergelijken met heel St. katelijne Waver).
Nadat we daar gegeten hebben in't
studentenrestaurant zijn we naar Airbus
gereden. Een "toeristisch" fietstoch§e rond
Toulouse. Door Toulouse fietsen is wel
zalig. De auto's geven u voorrang en als
fietser mag je bijna alles. Toch zijn de
eerste minuten niet zo aangenaam in't

In de Namiddag hebben
nog een terrasje gedaan.

was onze laatste avond
Toulouse, daarom zijn
uitgebreid gaan eten in
Italiaans restaurant.
bediening was er wel OK!!!
:-b . daama nog een keer van
het nachtleven en de mooie
meiden gaan genieten. §iet
volgens de jacobs, die
beweerde al beter gezien te
hebben in de stal tussen het
stro)
Vooral den tom is van die
schone grieten gaan genieten.
Ineens was die verdwenen
met Leen. We hebben de 2 teruggevonden in een parkje.
Ik kwam er nel op tijd tussen en den Tom had een concurrenl
gekregen. Met 3 waggelden we op elkaar steunend naar de Kebab.
Leen liep wel in't midden, het was al eÍg genoeg dat ik het bed met
den Tom moest delen omdat het 2 persoonsbedden waren.)

beetje hoofdpijn, vooral de Jan. Die
hoorde iets over Kebab en zijn reactie
was: " ', is ni waar, we hebben gisteren
weer kebab gegeten zeker, heb er zelfs
koppijn van".Iedereen was al uit de veren
behalve de Nick.

's Morgens hadden enkele personen een

drukke verkeer.

I



Eindelijk was hij zich toch gaan douchen, maar toen hij onder de
douche stond dachten wij toch dat hij iets anders aan het doen was.
Aaaah oeoeoeoe,ah qh ah ah ah ah ah iiiiiiihh ooooooo (ga er geen
tekeningske bij zette). Volgens mij had iedereen in't hotel dit wel
gehooÍd en wij staken plat van't lachen.
Toen hij uit den douche kwam beweerde hij gewoon dat er geen
warm water meer was

????????? Heb hier bedenkingen bij ????2?????
( Want de vorige avond had hij nogal wat aantrck bij enkele grieten.
2 schone grieten probeerden de Nick te versieren, Ze kusten hem
zelfs beide tegelijk op zijn wang. De Nick was in de "wolken",)
Nadat we wijdag gepakt en gezakt waren, zijn we met den Beckx
nog gaan ontbijten en daama richting België vertrokken.

Het was een zalige reis, bangelijk goed
ons er kostelijk geamuseerd.
Ik hoop voor al diegene die thuis bleven,
dat die week veel heeft opgebracht, maar
gemist hebben.

weer gehad en we hebben

omwille van het
vind toch dat ze

eindwerk,
iets uniek

PS: Voor alle treinreizigers een goede raad van de Nick:
Mechelen Neckerspoel is het meeste marginale station van
België, stap hier niet op ofvan de Trein als het donker is. Dit
heeft de Nick ook niet gedaan en is in Mechelen centraal
afgestapt en de mamma is hem komcn halen.

Pieter Van
Feestleider

Dessel
2003-2004



Vat

Naar goede gewoonte beginnen we bij den EM elk
semesteÍ met een vat. En dit jaaÍ was het weer niet

anders. De opkomst was heel goed, elkjaar was (2erq
3em, 4em) vertegenwoordigd. Voor de tweede jaa.rs was

dit de ideale plaats om den EM te leren kermen. Daar
hebben ze dan ook gretig gebruik van gemaak. Al snel

bleek da we die mannen (en ltouw) nog wel zouden zien

op activiteiten. Het bijna onklopbare record van vorig
semester is er dan toch aangegaan. In minder dan 45

minuten waren alle pinten op, maar daar zat den Dewieze
ook wel voor iets tussen.

De senior

'Wedden dat?"- EM - café

Op vríjdag 20 februari was het weer eens tijd
om nog eens een EM-café te houden. Het
thema was deze keer "wedden dat?" Het kwam
er eigenlijk op neer dat iedereen van het
praesidium een weddenschap had afgesloten en
iedereen die aanwezig was op het EM-café,
kon dan raden welke weddenschappen er die
avond al dan niet zouden slagen. De
belangrijkste weddenschap was die van onze
praeses: als er meer dan 100 man aanwezig was

op het EM-café dan ging zijn haar eraf. Spijtig
genoeg is dat niet gelukt, maar ondertr.rssen is
zijn haar er toch al afgegaan, wel op een iets
andere manier dan we gehoopt hebben, ma
kom. Dat was uiteraard niet de enige
weddenschap van den avond. Zo moest Nick
een halve liter ad fundum drinken, Jan moest
50 kussen verzamelen, Stein moest 10 BH's
verzamelen (verder dan 1 is hij echter niet
geraakt als ik me niet vergis), Sabine moest
proberen zoveel mogelijk letterkoekjes in haar
mond te krijg"r en Pieter moest 10



verschillende bieren proeven en proberen te
herkennen welke bieren het waren. Ik moest

op heel den avond al de strafkes van het rad
van minder dan 3 pintjes drinken, maar de

pijnlijkste weddenschap was toch die van Bart:
zijn borsthaar werd namelijk geëpileerd met
wax (toch ene wiens haar er dien avond is
afgegaan@ ). Ondanks het feit dat niet alle
weddenschappen geslaagd zijn die avond, was
het toch weer een goed geslaagd EM-café! Op
naar het volgende!!!

Den redactor

Voetbal match EM-bouw

Op donderdag 18 maart was het weer zover: den
EM moest zijn voetbal talent weer boven halen.
Om tien uur waÍen de mannen van den bouw nog
maar met vier man om te beginnen. We zijn de
match dan maar begonnen met een iemand van
den EM in de ploeg van den bouw, en aldus met
sowieso een forfait van den bouw. Het mag wel
gezegd worden dat we niet zonder horten of
stoten zijn gewonnen: 4-5 voor den EM was de
eindstand. Bij elke goal die we scoorden, kwam
er een tegengoal van den bouw. Alle chance
werd er afgefloten juist toen we een punt voor
stonden.

Stein, Spocul 2003-2004
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Onze eemte cantus van het tweede semester, rond
Carnaval, is de jaarlijkse Camavalscantus wat ook onze
bezoekerscantus is. Zoals de naam ook zegt, is het de
bedoeling dat zowel de leden als de bezoekers zich
verkleden. Het presidium was verkleed als runderen met
alles eroo en eraan, de leden en bezoekers o.a. verkleed
als KV-supporters, michelin manneke met een autoband,
iemand als verkeerslicht en zwaailicht, een scheidsrechteÍ
met een voetballer, ook personen met specialere kleren.
Daarvan mogen de lieflrebbers straks opkomen voor de
prijs van "Prins Carnaval". Alvorens deze prijs uitgereikt
werd, ging eerst de cantus zïn gewone gangetje met
straÍkes o.a. de kleuren van den EM voor onze spocul,
die zijn lint vergeten was. Daamaast werd de
Vertommen, verkleed als verkeerslicht en zwaailicht,
gefeliciteerd dat hij dien dag werk gevonden heeft, Hij
mocht zijn favoriet helmpje leegdrinken. Wanneer er
genoeg leden waren, mochten de kandidaten die wilden
opkomen voor Prins Camaval in den bak komen met een
woordje uitleg: Bram als scheidsrechter voor Maarten de
voetballer, Hans als michelin-manneke met een
autoband, Vertommen met zijn verkeerslicht en
zwaailicht, iemand van den bouw, en tenslotte Jan en
Stein. Deze laatste wou oorspronkelijk als bouwvakker
komen en toonde een lintje van den bouw, met als gevolg
hij gestraft werd met een heilige voor hem alleen. Ja, das
natuurlijk een zware fout! Jammer genoeg heeft het niet
geholpen voor hem, want na de eerste ronde bleven
alleen de man met de autoband en het verkeerslioht over.

24t02t2004

Mischien toeval dat deze 2 kandidaten juist 2 zaken

voorstellen die met elkaar kunnen te maken hebben?
Uiteindelijk, was het Hans, onze Michelin man, die de
mooie kroon mocht aanreiken. Dit was ook verdiend,
zeker hij veel moeite heeft doen dien band altijd mee te
dragen.
Daama verliep de cantus verder en na het
en de salamander mochten alle verklede
naar hun camavalsstoet.
Toch iedereen bedankt om te komen.

Nickske,
Ab-Actis 2003-2004

stille gedeelte
figuren weer

I



Weckend

Vrijdog 12 moort
Sommigen kwomen op het ofgesproken uur de WZ
binnen, qnderen gingen met hun eigen ouïoke noor
Hoslière. Mel ongeveer 15 mon gingen we mel de
trein mét het SCHILDII En uiferaord voldoende bier.
Moor blijkboar nie genoeg wcnt onderweg zijn we nog
moeten goon bijkopen. Zo rond 2lu zijn we
toegekomen in ons 'huisje'. Daor had de helfi von ons
lieftollige praesidium ol vonolles kloorgezef voor iefs
te kunnen elen. Zo wqs er worme, lekkere soep, frons
brood en wabeleg. Sommigen onder ons hebben direct
het weekend goed ingezet met wo bierspellekes. De
sfeet zat er al goed in. No het eten zijn er ook
walergeweerkes uitgedeeld en ieder von ons kreeg
nog de noam von zíjn slachtoffer. Inderdood, gans het
weekend door wos er een Gotcha-spel. Het wos de
moeite woord...
Diene ovond gingen we ook een bosspel 'proberen'
spelen. Hei wos heel 9oe begonnen. We werden in
gtoepen ingedeeld €n moesten ollerlei tips oplossen
om zo ne gonsen iocht oÍ te leggen door het dorp. Af
en foe kwomen we een verrossingske tegen zools een
Íles jenever, Jupiler en een pillamp. Don kwohen we
oan in heï bos. De bedoeling wos per groep zoveel
mogelijk eieren le bemochiigen von de qndere
gtoepen. Moor voor sommigen werd het hun wof ie
ingewikkeld en begonnen don gewoon tnoor oon aen

eiergevecht. Het ging er tomelijk hevig oon toe dus
zijn we moor tenE noor ons droog huisje gekeerd.
Moor no9 long niet tijd on te goon slapen. Muziekske
opgezet, zitten nagelkloppen, onderste boven goon
hangen... De meesten girgen zattekes loter op den
ovond don moor gaon slapen.

Zoterdog 13 moart
7u voor het praesidium, de Jos en Kenny
kloor te zetten.8u voor al de rest. Met
pannen werd iedereen gewekt en terwijl

voor olles
potten en

drong de
geur von spek met eieren ol door de gungen. Iedereen
is goed uít zijn bed gerookt, 6een emmers wqier
nodig gehod dees joar. Het sfevig ontbijt was wel
nodig voor dienen dog wont na het eten stopfe
iedereen ql direcf mef zijn wondelschoenen en de
ondere benodigdheden in de outo. T.edereen werd 15
km verder gedroptl! Volgens velen een heel goede
hoor znore wondeling. Hiervoor nen dikke merci oon
den Elvisll We hodden voldoende oonwijzingen mee
gekregan. Sommigen onder ons hodden zelfs een
wolkie-talkiell Soms zeer hondig... @ Vonof llu à lZu
kwom de ee.ste gtoep al foe op de middogpost. Daor
hod ons proesidium gezorgd voor nen bbq met olles
erop en eroan!! De satékes en de homburgers
smookten. Met het vieruurtje op zok konden we
verder goon. AÍ en loe bergop en bergaÍ en zo
kwohen we weer loe in Hastière. No9 efkes reloxen
zodo we 100 % kloor woren voor de pyjomocontusl



Terwijl werd het ovondmaol ol voorbereid r kipfilet
met provenEoolse tous en puree gemookt door weerol
is de Jos en de Kenny! Doorvoor ook nen dikke merci!
Een holfuurke no het eten wasl zovet, iedereen zijne
pyjomo aon, de codex bij de hond. het bier
kloargezei... Contus kon beginnen. Stos heeft efkes
mogen leiden en heefl ook de eer gehod om het
nieuws oon Elvis fe melden dot hij tot erelid werd
gekroond. Trois luisterden we noor de speech von de
pro-senioren. lrlen dikke proficiot oon Elvis en bedonkt
voor die vale mooie joren en dot er nog veel mogen
volgen. Doorna werd de homer overgedrogen oon mij.
de vice-proeses. beze keer zonder onorchielll Ik heb
het overleefd en vond hei zelfs nog heel plezont! fk
had zelfs de eer om den Brom een wotervolleke oon te
feren. Dif mei de hulp von den Albrecht. Al zeg ik het
zelÍ t ik vond hel gewoonweg subliem. Filmkes zijn
ervon te bezichtigen (cfr. Verfommen). No mij ging de
homer is longs olle pro-senioren: von Frouke nodr de
Siekke en don noor de Jos om don uiteindelijk terug
te belanden bij de Stos voor het stille gedeelte. En jo
Stos, 9e hebt de solqmonder ook gedoonll No de
contus werd er nog is een goei muziekske opgezet en

het íeeslje kon beginnen. Zelfs Bram is DJ geweest.
ook ol 'weet hij er zelf nie zo veel meer von... De dog
wetd weet heal loot ofgesloten.

Zondog 14 moort
Het opsfoon weer zonder emmers wafer gelukt. Deze
keer waren het wenlelteeÍjes olios gewonnen brood
olios verloren brood voor ontbijt. Om 10u moesfen we
op de porking stoan von Dinont Aventur e. In lwee
gtoepen gedeeld begonnen we eroon. De dog bestond
uit twee delen nl. teom building en
hoogtevreesporcours, deoth ride en
ondergrondsparcours. Veel is hier nie ovet le zeggen,
olleen dot heï weee een geslaogde dog wos. Voor
sommigen onder ons wos het wel ofzien, den dog na de
contus. Zo kon het ol is moelijk worden om hei eten
binnen te houden no de deoth-ride... Tussen de
uitdagingen door kregen we lekkere hofdogs le eten,
gemookt door heï proesidium. Tegen 15u woren we ol
lerug in ons huisje en don nog de
rnoesten we ol terug naor huis. @ 6
zéééééér fevreden keerden we le?ug met den trein
en zijn we den Bellens nog is ne goeiendog goon

zeggen. En nu weer een joortje wachten voor het
volgende EM-weekend.

Groetjes von ulle vice-proeses!

opkuis... Don

@ Moe moar



Eindstand 8-8, mooi zou je
dat er bij mereta brjna
meespeelden, en bij ons

denken als je weet
enkel oud-leden

studentenenkel
Elektromechanica. Spijtig genoeg was dat niet
genoeg. We zullen ons er bij moeten neerleggen
dat we uit de voetbalcompetitie ligegn, hoewel
we in mijn ogen de halve, en misschien wel de

finale verdienden. Niettegenstaande hebben we
een laatste match gespeeld, die er zeker wel mag
wezen, met de nodige agressie erbij. Spijtige
zaak dus, dat we van chemie zijn verloren vorige
semester. Anyway, graag mijn dank aan al onze
sterspelers, welke ditjaar zeer goede en sportieve
prestaties hebben neergezet, en volgendjaar gaan
we er terug voor zou ik zeggei.

Stein, Spocul 2003-2004

Voetbal EM-Mereta
Pannenkoekenslag

Woensdag 18 februari was het weer zo ver, de jaarlijkse

pannenkoikenslag. Normaal gaat deze altijd door in het

eeÍste semester, maar aangezren dit al overvol zat, is de

panr:enkoekensiag verplaatst. Dinsdag namiddag,.zo rond

àen uur of twee àn we beginnen bakken' Den Tll had

een goe Íecept (nie zo zwaar als vorig jaar) en al snel

Uteet da hij ook goe overweg kon met zijn pan De . -
pannenkoeien vLogen in de lucht en als b! wonder vielen

ze nie op de grond. Een 6 uur en 350 pannenkoeken later

zat het grooste werk erop. Nu moesten we ze alleen nog

verkocÈt krijgen, maar dat bleek nie echt eer: probleelm

te zijn. Voor half twee waren ze allemaal op' Kortom een

geslaagde middag.
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El{-Weekend
aardappeldrek. Ondertussen had Nuchteren Bram ons

Stop! De werkelijlàeid is al genoeg verkacht. Daarom

nu de waarheid en niets dan de waarheid.

ldaar eerst dit
"Wat gebeuÍ er als ge l5 alcoholiekers

een berg bier op een trein zet?

Nog voor ze halfireg zijn is alles op, en

met een schild en

aÍrngeaen een

schild niet drinkbaar is en geen alcool bevat moeten ze

bijkopeni'
De rest kwam met zijnÀaar eigen auto, den EMs kwam

met zijn bijna nieuwe camion. Daar aangekomen kegen
we een watersoepje met lvat oud brood. Om de agressie

in ons nog verder aan te scherpen, werd een gotchaspel

georganiseerd. Vervolgens werd een tocht georganiseerd

die amper lang genoeg was om orze kleine teen te

stekken ( en toch sloegen bepaalde studentes erin om

verkeerd te lopen ) en waarbij we amper ie§ te drinken

kegen. Om de avond te besluiten was er een spel

waarvan de spelregels zo ingewikkeld waren als een

mummie, zodat deze een beetje vereenvoudigd moesten

worden: het eiergooisPel.

Gedwongen door onze praeses-tiraq stonden we op het

ontichlijk woeger uur dat 7 uur is op.

Na een ontbiit dat als een baksteen op de maag lag

werden we afgesmeten in "tre middle of no*trere", met

een onmenselijk zware voettocht voor ons. We kregen

wel een speelgoedje mee: een walkie+alkie.

s'Middags: dioxinefestijn. Wist ge fiouwens dat

slachtafual er nog redeLjk uitziet als ge het maar lang

genoeg laat aanbrandut'

s'Avonds weer slachtafual, dit keer met brokskessaus en

aardappeldrek. Ondertussen had Nuchteren lJraÍn ons met

zijn aanwezigheid vereerd.
En alsof dit alles nog niet genoeg was, had het
praesidium het lumineuze idee om ons in pyama naar de

cantus te laten komen.
Eerst de praeses: da ging nog. Maar toen de vice den

hamer keeg, was het hek helemaal van de dam. Diene

sukkelaar van nen Bram kreeg zelf een emmer water over

zijn kop.

Zondagmorgen: met de laatste restes van de

kapotgesmeten en bijeengesckaapte eieren van

vrijdagavond, een klad melk en wat beschimmeld brood
werd een ontbijt ineengeflanst. Zelf in de Afgaanse
gevangenissen krijgt ge beteÍ eten-

De zondagactiviteit was een slap parcourske, met een

paar trapkes, een paar kabeltjes en wa buizen onder de

grond.
Onze praeses wou in de terugreis met de trein even in
Brussel Noord stoppen voor een "verzetje" dit kon helaas

niet binnen het budget.
Bij het lezen van dit alles zal het u dan wellicht niet

verbazen dat zondagavond in de WZ een groepje

zombies te vinden was.

Naam en adres

bekend bij de redactie



ó-Mneen TD:

Ik hoor u het al zo zeggen: "bwahaha, het is de 5-

laingen TD ipv, de 6". Voor de onwelenden onder

ons: alles nog eens op een rijtle: EM, E, B, S, Mereta

en Eulasa. De las is er srnds dit jaar bijgekomen en

heeft den TD een oijferle hoger doen springen Wat

nog anders was dan andere jaren was de locatie:

Dance cafe Obsession (eveneens in een boere-gat

(waarloos) zoals de PJO). Dit maakte natuurhjk geen

verschil, het was een zalige plek om een bangelijk

feesle te bouwen.
De deuren gingen open rond 9uw en een beetje later

kwam de eerste bus met feestvierders (de ene al wa

zatteÍ dan den andere) van St. KatelÍne al aan. Wat

eveneens speciaal aan den avond was, was dat er 3

mensen (2 venlcn en hun secretaresse, de speciaal

veel aandacht keeg van één bepaalde persoon) van

een nieuw sponserend bedrijf aanwezig waren. Hct

product dat ze verkopen zijn buisjes met eneÍgy-

vitaminen. Ze hebben die avond imeens ook maar

bewezen dat ze gene rommel verkopen want na een

aantal pillen (en pintjes) stonden ze allebei in
kostuum boven op een podiun het beste van zichzelf

te geven.... hilarisch!
Voor de rest is den avond een succes geworden: véel

volk, vette sfeeÍ, zatte mensen (onderanderen eéntje

dte zo zal was dat ze door haar knie is gezakt en

afgevoerd moest worden O) en dansend rnouwelijk

schoon (aja, er waren ook wouwen op de TD

aanwezig). Ah, ja, voor ik het vergeet: nog is bedanht

aan de mensen van BOB om buiten als attractie t€

komen staan (ge moogt toch nog rijden zeker met 1,7

promrlle?).
-Bart-
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