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Verdornme. verdorrrnre, verdorrrrne.
Milj aar, miliazu', mil j aar.
RIP vakantie. Wat drie maanden geleden nog zonder
einde lcek. in nu ten einde. Verdomme.
't ls schoon gcn eest, rnaar 't is nu wel gcdaan.
IIet schooljaar ligt als een onmetelijke occaan voor
ons, en 't zal nog lang duren vooraleer we weer vaste
grond onder onzc voeten kriigen.
Toch is er in dcze oneindige, bijna ondlaaglijke
lijdensn,ee een lichtpuntje.
Een lichtpuntje ?
Een vuuftoren zou meer aan de werkelilkheid
tegemoet komen.

vooral, een kring die aan
nieuwe dimesie gegeven

het begrip 'plezant' ccn
heeft en nog zal geven.

Ce hebt immcrs voor de optie EM gekozen ; de optie
mel de toÍile vakkcn, dc inleressanlste docenten en,

M.a.w. uw lijdcnsweg wordt een jaar van dolle pret,
of toch een beelie, en de EM-king is dat het middel
toe bi.j uitstek.
Vat(en), karting, schaatsen, cantussen,
pannenkockenslag, cinema,... hct ligt allemaal voor
ons. Verder in dit bockjc vindt gc een kalendcr.

kerstfe
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Op die kalender zult ge zien dat er een week
bi.jzonder goed geluld is : de lustrumweek. Omwille
van het 40-jarig bestaan van de EM-kring is er een

Íèestweek in november. De voomaamste activiteit

Beste EM-lneÍs / sters

De vakantie is weeral voorbij gevlogen Dankzij al da

soc ueer, ben ik er zeker van da iederecn terug

íolledig op krachten gekomen is Hopelijk is iedereen

klaar oir ei weer eens goe in te vliegen, want er staat

dit iaar weer van alles lc gebeuren'

Dei ziin de stceds qederkerende activiteiten zoals een

vat- cinemal de karting, bierbow ling' cnkele cm-

cafe's, en nog veel meer. In week 5 hebben we onze

eerste cantus van dees jaar met de daar bijhorende

verkiezingen. Al de derde jaars die da wel zien zilten'

o* 
", 

,uÀ"n met ons weer een bangelijkjaar van te

maken, moeten hun zeker kandidaat stellen' In week 9

is het groot feest want dan vieren wij ons 40 jarige

bestaa-nl Dan gaan we 5 dagen feesten als de beestcn'

met als afsluitir een groot galabal met alles der op en

der aan. Na al da feesten komen der ook nog wa

serieuzere dingen zoals "schijt je rijk" ten voordelc

van onz.e 2 fosterparents kinderen Er is ook nog de

oannenkoekenslag. (met lichter vcrteerbare

ornncnkneken alivorigjaarl. lo. dit ua> ccn kotte

samenuattirg \an \ at er dees selnester allemaal te

p.ebcuren staat. Voor tneer inlormatie of gewoon r oor

àen babbeltje op't lorum kan.ie allijd terecht op onzc

vernieuwde website

hierbij is het galabal
AI,I-EMAALI!!!

h n n ://c I u b.st udiÀnt.bc/tdilg.
Tot op een van de activitciten ol tot

Stas Koen
Omkering

2003-2004r

ZEKER KOMEN
Maar ook op de

lustrumcantus. het brouwerijbezoek en de TD zijt ge

allernaal bijzonder welkom.
Tenslotte is het misschien ook nog interessant om te
weten wie er nu in het praesidium zit. Dictator van
dienst is Koen Stas. Onze praeses werd vóór zijn
benoerning soms in de categorie van 'langharig
werkschuw tuig' ondergebracht, maar dat zouden we
nunietmeerduruen!??!?
Ab-Actis : Nick Bemaerts

De andere functies :

Feestleider : Pieter Van Dessel

Quaestor : Jan LambeÍs
Lustrumpraeses : Jan Lambers
Het praesidium wordt in october vervolledigd rnct ne

vice-praeses, spocul en redactor.
Dat is zo ongeveer wat ge in dit Emmert"ie kunt
terugvinden, het boekje dat gegarandeerl 100% vol
taal en typÍbuten staat ! I

Zo, ik ben content, want ik ben erin geslaagd biina
bladziiden vol te zeveren.

Den redactor.
.lan

in de Wachtzaal.

Pracses
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Verslogske von de barbiekioe

Om hetjaar 2002-2003 schoon aI'te sluiten, en ook

als vuurdoop voor het nieuwe praesidium, wordt elk
jaar begin juli een BBQ georganiseerd. Dat was

vorig schooljaar niet anders. De eerste woensdag na

de examens, den dag van de proclamatie,

organiseerden wij een BBQ waarop den uitslag kon

gevierd... of doorgespoeld worden. 't Spel begon zo

om een uur of 6 ' 7 en duurde tot een uur of 4'

Er waren natuurlijk alle gekende ingrediënten van

een BBQ : vlees voÍ super ongezonde rookgasscn en

goe zwart, sla en andere groenten die al verslensd

waren, ... . ChefThomas stond achter de barbiekjoe'

dus als ge problernen had met uw spijsveflcring na

de BBQ, weet ge tot wie ge u moet wenden. Ge gaat

er dan wel een reisje naar Toulouse vooï over

moeten hebben. Voor de vierdejaars geen plobreem

want de 'reis van de vierdeiaars' gaat ditjaar
wellicht naar'.lloulouse.
Er was gezorgd voor een disoobar, zodat na het eten

de beentjes ( en andere zaken ) eens duchtig los

kon<len gegooit worden. Een mogelijkheid van

dewelke vooral cle Nick gebruik gemaakt heeft'

Tot slot nog dit :

Aan al diegenen die op de BBQ waren : proÍiciat !

Aan al diegenen die niet op de BBQ waren : ook

nie slim van nie te komen, want ge hebt wat gemist.

Hallo,

Ik ben Nick, ofzoals de meesten onder ons zeggen,
"Nickske" en ben Ab-Actis van den EM.
Dit houdt in dat ik allc contacten verzorg met de ere-
leden en oudJeden om ook hen van al onze activiteiten
en festiviteiten op de hoogte te brengen voor het
komende jaar. En dit jaar wordt een speciaal jaar, want
we vieren namelijk onze 40't' verjaardag van onze kring.
Dit mag zeker niet zomaar voorbijgaan en ik ga ervoor
zorgen dat er zoveel mogelijk man daar aanwezig zal
zijn. Wie r.ragen heeft over oÍ'l.ze activiteiten kan altijd bij
mij terecht door gewoon te mailen. Verder houd ik me
ook bezig met verslagen te schrijven over onze
vergaderingen om onze activiteiten zo goed mogelijk
voor te bereiden en natuurlijk ook help ik mee wanneer
ze plaatsvinden. Want samen met de rest van het
praesidium willen wij er weer een geweldig bangelijk
EM-jaar van maken.
Dus leden,ere-leden, oud-leden, toekomstige leden, zeker
aÍtomen op onze activiteiten, want anders gaat er veel
fun verloren ;-)

Den redactor,
Jan



Onze

De EM-king heeft een zestal sponsors' Deze zijn uitermate

belangrijk voor de werking van onze krng. Ze stellen ons in

staat de kostprijs van een aantal activiteiten ( o.a. kaÍting )
en van de cursussen te beperken. In maaÍ ( sponsoravond )
zullen zij de kans krijgen zichzelf uitgebreid voor te stellen,

maar voorlopig zal ik die taak op mij nemen.

HAnSen-,
THANSMISS IONS

Hansen Transmissions Intemational levert aandrijft echniek

( tandwielkasten ) voor de meest uiteenlopende markten en

hun diverse toepassingen voldoet : goederenbehandeling,

waterzuivering, koeltorens, mixers en mengers, paknolie,

windturbines en vele anderen. Zie ook
www. hansentransmissioos.com

§&sËq§fficqvs"qj &"àseqlBË

Baltimore Aircoil is een wereldleider in het ontwerpen en

produceren van toestellen voor verdampingskoeling en

warmteafuoer. Wereldwijd stelt het concern zo'n 2 000

werknemers tewerk.
Het Europese hoofdkwartier is gevestigd in Heist-op-den-

Berg, en breidt uit. Na de uitbreiding van vorig jaar waarbij

de productieruimte vergroot werd tot 21000nf , zijn dit jaar

de kantoren aan de beurt. Dit houdt een renovatie van de

huidige gebouwen, maar ook de bouw van nieuwe
gebouwen , in. Zie ook www.BaltimoreAircoil.be

0
0

sPonsors

ï
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Philips is een bedrijf dat alom bekend is en daarom ook
mijns inziens weinig extra verduidelijking behoeft.
Meer info : www.ohilipq.cqm

Ook Siemens is een gigant in zijn branche die een grote
bekendheid geniet. www. siemens.be

&ffiffi&
Agfa Gevaert, met zetel in Mortsel,
'filmrolletjes', maar de activiteiten
uiteraard veel uitgebreider dan dat.
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is vooral bekend van de
van het bedrijf zijn
www.agfa.com

Den Quaestor,
Jan Lambers
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Wie met de wagen naar school rijdt, heeft wellicht de
vestiging van Pauwels in Mechelen reeds gezien.
Pauwels is een belangrijke speler op het gebied van
transformatoren, en dit in alle maten en gewichten.
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Hallo iedereen die dit leest,

ik zal mij eerst

i aars,

even voorstellen aan de derde

Ik ben Pieter Van Dessel,
feestleider van 2003-2004

zit in 2 EMM en ben de

Voor wie ni moest weten wat miin functie

inhoud:
Ik maak affiches, neem af en toe fotookes en

onderhoud de website. Dat zijn de belangrijkste

taken denk ik, of moest u.at vergete z'rjn.

Daarnaast zorg ik samen met de rest van het

praesidium ervoor dat het een bangelijk EM jaar

gaat worden.
Dit jaar is echt speciaal, den EM bestaat 40 jaar'

Nog speciaal is dat 2004 een schrikkeljaar is, dat

vr,'il zeggen dat we een dag meer hebben om er

een verschrikkelijk bangelijk jaar van te maken

en ik ben er zeker van dat dit zal gebeuren.

Dat is het zowat wat ik jullie tc vertellen heb op

het moment.
Succes allemaal in het nieuw'e schooljaar.

Pieter Van Dessel

Ah ja. nog een belangrilk punt

EM-website op lrlto:/iclub.q!ud!4]!t bS/§rn--krtai;

De verkiezinqscantus

Zoals het woord zelfal laat vermoeden hebben

wij binnenkorl een verkiezingscantus. Iedereen
(die in den EM zit) mag daar zomaar binaen, en

er zijn echt geen verplichtingen, maar het is wel
aangeraden om er op tijd te zijn!
Om den EM-kling draaiende te houden hebben

u'e 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, hij ofzij organiseert een

weekendje (ergens in maart) en neemt de leiding
voor het maken van een Íbtoboek op het einde

van het schooljaar
De Spocul is verantwoordelijk voor sport en

cultuur (voornamelijk sport). Hij of zij is onze

coach tijdens de sportwedstrijden (dit jaar

normaal alleen voetbal) en mag ook
scheidsrechter spelen. De spocul maak hiervoor
ook afhches en helpt bij het organiseren van de

andere activiteiten
De redactor is veratÍwoordelijk voor hct uitgeven

van het em-mertje en helpt ook bij het

organiseren van de andere evenementen.

Als je interesse hebt voor één van deze Íuncties

dan mag je steeds uitleg vragen aan iemand van

het presidium, zij zullen je graag te woord staan.

Tot dan

4o 4a



De LUSTRUMWEEK

De EM-kring bestaat 40 jaar. Als dat geen reden is om tc feesten, dan

weet ik het ook niet meer.
En feesten gaàn we dan ook doen.

Een hele week lang.
We beginnen op maandag 17 november ( week 9 ) met de

lustrumcantus. Niet te missen want het wordt iets speciaals.

Op woensdag is er een receptie gevolgd door een lustrum-TD. Het
thema wordt 'back to the sixties', Grease-toestanden en zo . Dat zal
eigenlijk de rode draad doorheen de ganse lustrumweek worden. Op

donderdag is er een brouwelijbezoek gepland. De brour','erij PALM is
de gelukkige die ons mag ontvangen.
En dan, top ofthe bill, op vrijdag 2l november 2003 is er het

GALABAL. ,", galabal gaat door inKeerbergcn. Ge zult

nog een uitnodiging krijgen *'aar alle praotische infor.natic op te

vinden is. ZEKER KOMEN I I Matuurlijk begrijpen we wel dat ge

niet kunt komen indien ge die week een open-hart-operatie moet
ondergaan, maar andere excuses aanvaarden we niet ! ! !

Wilt ge ondetussen nog een misdaad plegen ? Geen probleem, maar

zorg eruoor dat ge niet gevat wordt voor de 21Í". Wilt ge uzelf
vermoorden ? ? ? Na het galabal kunt ge doen wa1 ge wilt, maar zie

dat ge d'er zijt.
Er zijn nog andere activiteiten gepland, maaL daarover heb ik van onze
praeses zwijgplicht gckregen.
Zet in uw agenda op de week van de 17d" tot dc 21't" een dikke vette

streep met de vermelding 'bezet'.

Den feestweekpraeses,
.Tan l,ambers

Kolender 1" semester

Week 2
Woensdag I october: Vat ( rniddag ), cinema

Week 3

Vrijdag 10 october: EM-café

Week 5

Dinsdar.l l1 october; Karting

Dondeàar, 2l october: Verkiezing5cantus

Week 6
Woensdag 29 october: Bierbowling

Week 9

LUSTRUMWEEK
Maandati 17 novcmber: Canlus

nin.dac l8 novem hcr: BrouwcrijbezocL

Woensàug 19 november: Receptie + 'l D

Donderdag 20 november: ????????

VrijdÀg 21 november: Galàbal

Week t0
Donderdag 27 november: Pannekoekenslag

Week II
Vriidag 5 december: EM-caÍé

rvww .studiont. bcl loc hcn
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Woensdag
Donderdag

10 december:
11 december:

Week 12
schijt Je Riik
Kon ijn en cantus

Om het boekske vol te kriigen

bundelen we hier nog een aantal zaken die nog niet
vermeld zijn.
Het vermelden waard is dat de EM-triug een foster-

pmena kindje heeft. Die koe die elkjaar ergens in
november verschijnt op de weide naast de school

heefi hiermee te maken. De opbrengst van 'Schijt Je

Rijk' gaat immers integraal naar Kelin-Esther ( dat is

haar naam ). Ook dit jaar gaat 'Schijt Je Rijk' weer

door, eventueel op een kleiner terrein. Maar ge

moogt gprust ziin" de kans om te wiruren blijft gelijk.
Het is de laatste keer dat ik u met een boekje

opzadel. In october geefik de fakkel door aan wie
zich geroepen voelt en bij voorkeur een beetje

campagne voert. Dit jaaÍ p ik mij bezighouden met

het geld. Ik ben dus quaestor.

Verder ben ik ook Lustrumpraeses. In theorie heb ik
de verantwoordelijkÍreid voor het Lustrum. In de

praktijk wordt het Lustrum echter georganiseerd met

het ganse praesidium.
Zo, ik ga u met rust laten want ge staat vast al te
popelen om aan het schooljaar te begiruren ? ! ? !

Sjammajee ! I !

Week 13
Dinsdas 16 december: Schaatser']

Woensdas
Donderdag

Activiteiten verbond - krinqen - andele

Week 1

Donderdag 25 september: Openings TD ( verbond )

Week 8

Week 13
Donderdag 18 december: Kerstfeestjes ( Wachtzaal - Palladium )

'9" k*r/,/, * Jr,o nat t, ,ro**rl*u.l

i 2 novembcr:
l3 november:

Verbondscantus ( verbond )
Jenevervoetbal ( kringen )

Den Redactor,
Den Quaestor,

Den Lustrumpraeses,
Den Jan
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