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Radactor

Hons Moens

Dasmusweg 5-a
1980 Zemst

ssm 0479 257BOb
hansmoensl9@hotmoíl.com



Contact met EJ[,\ :
Redoctor dixif

Beste EM,

}ij deze een klein woordje bij onze (=Belle&Poesie INC.)
eerste boby-creotie. Ik heb een beetje mijn best gedoon om

het boekske voor iadereen "toegonkelijk" te moken.

Eerst en voorol moogt ge gerusl weten, dot den deze olles

beholve eeh computerwonder is, woordoor dit voor mij een

heus ovontuurt ie geworden is ! Jaja, van simpele indelingen

die ineens nie'l rnee? klopten tot ne volledige "corrupte" file
) totoal boekske de mist ín @

Dit allemaol donkzij een zieke disketïe van de Schrouwen,

FOEIlMaor dot weet ik don ook weer voot de volgande keer I

Dot het de volgende keer nog beter kon, door ban ik me von

bewust, moor níet zonder iullie hulP.

Dus ... EM-leden, oud-leden,er z-leden en complete EM-

vreemde individuen, moest er anige suggeslie borrelen in dot
mogische brein von jullie, LEï fu1E KNOW !

Voor darest zal ik, ssmen met deresl von hel EM-proesidium
pogen te knutselen oon een sterkere EM-kring. Dot houdt

onder ondere goedkopere qctiviteiten en een nog betere
leden bezetting hier bij in. En nee ... sorry Elvis, Kenny an

ondere hef ligt niet in onzere mochten om de sctiviteiten en

TD's Moes-vrij te moken. Moar we blijven arvoon ijvaren in

noom von ons eigen Vlooms Belcng O
Tot slot zou ik ean heel groot donkje willen richten noor

Selle,want zonder hoor finesse hcd het moor een ruige
bedoening geworden :-/
Genoeg gellald, tijd om het vers
voor te schotelen.

gekneede leesvoer oon jullie

Bram Schoonjans

4 EME

4477146.12 22

vice-praeses@em-kring. be

Sabine §papen

4 EMA

o474t63.26.20

Nathalie de Beukelaar

3EM

o473t4Ai,.83

praeses@em'kring. be

Steven Roelants

4 EME

4478t24.64.24

Yves Van Langenhove

4 EMM

o473168.68.42

quaestor@em-krirg.be

ab-actis@em-kring. be

feestleider@enr kring. bt-.: Gr eel z P ortypooper Moens



Contoct met EM :

Tijl Van Kerckhoven

4 EMA

0496/86.40.78

cursusdienst@em-kring. be

Stephan Horckmsns

4 EME

o478t24.58.33

spocul@em-kring.be

Hans Moens

3EM

0479t25.78.06

redactor@em-kring" be

Proeses

Brom Schoonjcns
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PRAESES D]XIï

Beste medestu denlen,
Besle ereleden,

Noast olle ondene studentikoze octiviteíten van onz.e nieuwe
redcctor (contussen bezoeken, nasr TD's gaan en in sloop

vallen in ne vuilbok) heeÍt de Moens ook nog tijd gevonden

om zijn allereerste boekja in elkoan te sleken. ïerwijl ik dit
oon het schrijven ben, heb ik geen flouw idee wat hier goot
ínstosn, rncor wetende hoe creatieÍ hij wel is, twijfel ik er
niet .on doï dit vol onnozelheden zol stoon... .

Onze nieuwe faestleider Steven (er moet nog ne bijnaom
gevonden worden, eventuele suggesties mogen op het forum
gepost worden) heefl zichzelf al meerdere molen bewezen.

Niet alleen zijn olle offiches op tijd kloor, moon zijn ze door
bovenop duidelijk en leesbqor, en op één no foutloos (spijtig
von die ene, hij zol het op da conlus geweten habben @).

Verder goot heÍ met den EM, en dot mo9 loch gezegd
worden, uitstekend. Over de aanwezigheid von de studenten
op de activiteiten mog zeker niet gekloagd worden. Er zijn
zelÍs znkele derdejoorsstud enlen (lees, Den Tweeling) die
volop aon het solliciteren zijn voor een proesidiumfunctie
volgend jaor. Volgend semester komen door don nog

tweedejoors bij, en dus zullen we etvoot zotgen dat hei
tweede semesten minsfens even goed wordt ols het eersle.
Als je merkf dot je niets meet le vertellen hebt, moet je je
mond houden dus... tot op één van de volgende octiviteiten... .

Brom Schoonjons

ztt t4opÉ'i'Ít&t- \wAtw t --l

Proeses EM-kring 2OO4 -?OO5
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Natholie De Beukeloarwjthout thinking captain Hook
uses the wrong hand
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Quoestor

ahlr l- y.rri lr;a
clr..rc- ta tllkl

Yves Von Langenhove

Kordatere methodes tijdens laatste WESP-doop hebban ervoor
gezorgd dat Jokke al huilend de altocht blies ;-)
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One way to keep our Proeses steody
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Tijl Van Kerckhoven
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Lintje €4

Codex

§§at:!4,

a,l4



I

f sleun vdn onze s, onsors EM-caíé 8/10/2004

llet werd deze keer een avanlski-party als thema en de sfeer
zat er goed in.
Het is algemeen geweten dat de EM-cafés bij de beste horen
en dit was deze keer niet anders.
Er was goeie muziek, ambiance, er werd goed gedanst en
gedronken. Het duurde tot in de late uurtjes maar iedereen
ging voldaan naar huis.
Heb je dit evenement gemist, geen probleem op vrudag 26
november komt er nog een kans ! !! Zie dat je der zeker bij bent
de volgende keer, want ook dan zullen we er een feestje van
proberen te maken. En hopelijk met nog wat meer volk.



ItnenÍa
Karting 11/10/2004

Er werd weer heel wat afgereden daar in Antwerpen; voor de
democÍatische prijs van 15 eurokes anderhalf uur puur
snorplezier!!!!. Er was veel volk komen opdagen, ondanks dat
de weg nogal moeilijk te vinden was ginder (de afritten op de
ring aÍgesloten en aan de Leien was ook geen doorkomen
aan). Er werd deze keer in ploegen gereden van drie tot vijf
(brokken)piloten,wat een lichte wijziging was tegenover vorig
jaar.

IWEGHELEN
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§port I vo"to at EM-ow
I1 Wat er ook gezegd wordt, we hebben ons besl gedaan en het

. ll was de eerste keer dal deze ploeg samen speelde.Voetbqlkalender 1 Ousondanks kreeg den EM op zijÀ zachts gezegd "op z:jn doos"
met 1-'12. Maar laal ons vooral de goede zaken onthouden :

Dotum

Woensdag t2
oktober

Woensdag 3

novehber

Donderdog 2
december

Donderdog
75 decembzr

Uur Wedstrijd Uitslog

22u30 ËM - OW 1-12

22u3O EM-5

EM-
Eulosa

EM.
Merela

3-6

23uOO

22u3O

De spocul was een zeer sterk man in de goal, de oud leden
deden het goed, er zit talent in die derde jaars en den OW heeft
ettelijke spelers van den EM weten om te kopen met bonnekes
om achteraf op de KV te gaan douchen ;-).
Ook vrij belangrijk (zeker volgens de Kenny): de Robbe had de
eer hel enige doelpunt voor den EM te maken. Dus bij deze een
staande ovulatie voor onze kleine Robbe!
Achteraf werd er een goei pint gedronken en was alles snel
doorgespoeld.

Voetbal EM-§ 3/11/2004

ln het begin zag het er goed uit voor den EM (as usual), de
combinaties van de spelers en de kansen waren er. Het talent
van het derde jaar was uitgebreid aanwezig, maar toch verloren
we met 3-6-
Er zaten meer kansen in voor den EM, maar deze werken we in
de toekomst zeker af als de supporters voor den EM talrijker
zijn. Ni dat we moeten klagen, want de supporters die er wel
waren hebben ons zeker aan de 3 goals geholpen,bij deze
onze dank. Achteraf mogen we, afgezien van het resultaat,
tevreden zijn van de ploeg van onze SlaÍie.
Volgende wedstrijd zal er gewonnen worden, dit is ondertussen
statistisch uitgewerkt door de Sambi. En was achteraf ook te
horen in de kleedkamer van den EM.
De spirit is er, dus volgende wedstrijd alle supporters op post
and we will succeedll

I

ir



V erkiezi ng sca ntu s 20/1 0/2004

De verkiezingscantus mag een succes genoemd worden.
De resterende functies van Redactor en Feestleider werden
voor dit jaar ingevuld, en het belooÍd goed te worden.
Hans en Steven wisten ons hun trouw te zweaen en beloofden
ons,dat ze hun taak even nauw aan het hart zullen dragen
zoals hun voorgangers dat deden. Na het oÍiciele gedeelte
werd het tijd voor het gewone cantusverloop. De oud-leden
waren in bevredigende getalen aanwezig en lieten geducht:g
van hun corona horen. Evenals de bezoekertjes il ,die weg
naar ons bier en vertier wisten te vinden.



Bierbowling 2/11/20U

De opkomst van leden en oud'leden zat wel vlotjes,
desondanks het na een verlengd weekend was.
Er konden 3 spelletjes gespeeld worden in de plaats van 2,
waar niemand echt rauwig om was,behalve diegen die echt aan
het bierbowlen waren volgens de regeltjes en dus zo goed als
aan het einde van hun Latijn waren.
Yves had onwijs besloten van te gaàn bierbowlen, maar werd
een beetje geviseerd, wat leidde tot het ons alom bekende
fenomeen "Zatte Yves". Niet dat het zo erg wa§, want hij
slaagde er toch nog in de rekening "netjes" te betalen.
Spítig genoeg was er een probleem met het fototoestel
waardoor er slechts 'l foto getrokken is, de pillekes waren een
beetje Jaak.
De schuld ligt niet volledig bij Steven, maar hij zal voor deze
uitschuiver toch wel "cantus-rechterlljk-vervolgd" dienen te
worden. AchteraÍ een goei pint bi.i den Belles en den avond was
weer goed geweest.

flffi muilm



Ons Krin glied

Door Pafrick Cheyns

T.WijverheÍÍen de sïem, wij zijn
den EM
Ingenieursstudanten von Da

Nayer
Elektrisch, mechanisch, wij
kunnen alles oon

In d'industrie loten wij nog von

ons horenl

REF. Den EM vivot, del Elrt crescoï
Den EM floreot nog longel

Wij houden van het bier
En wij moken veel plezier
Deze joren zullen wij nooit
vergetenl

2. Wij drinken tesoam en wij
zingen tesoam
Bij ons doe jemeer don blokken
EM-kring samen sterk, nu en

lcter op heï werk
Onze vríendschcpsbond goot
nimmermeer venlorenl

Night Of The Proms 28/10/2004

Het Sportpaleis was weeral tot de nok gevuld en het
middenplein rijkelijk bezet door studenten die met hun vlaggen
en clubliederen voor sïeer zorgden. Want zeg nu eerlijk, den
ambiance kwam zeker niet vanuit de tribunes die volgestouwd
waren met leden van de vrouwengilde,duiven- en
gepensionneerdenbond"
Leuke effecten en een mix van klassieke en hedendaagse
muziek. De formule blijft het voorlopig nog eÍfe doen, al was het
dit jaar in een nieuw jasje gestoken. De meezingers en (ílauwe)
mopjes van Carl Huybrechts bleven tot ergernis van menig
toeschouwer. Het gastoptreden van Shaggy viel wel in de
smaak, al trok deze laatste nogal de kaart van het vÍouwvolk.
Eveneens Parkinson-lijder Joe Cocker met de vibrerende
vingerkes en de Bruine Barbie-pop James Brown wisten ons in
beweging te houden. tilAAR die ouwe ltaliaanse koekendoos
was er echt wel te veel aan,die hadden ze beter ingeschreven
voor het programma "Extreme Make-Ove/ i.p.v. ze bij de
Proms te foeteren. Betreulenswaardig was ook,dat onze Jef
van't Verbond de traditie heeft verbroken door geen vat te
geven na de Proms ;-(.



1.

Io vivol I io vivot !

Nostrorum sonistos
Hoc est omoris poculum !

Doloris est antidotum I

2
fo vivot ! io vivot I

Nosfrorum sonistos
Dum nihil esi in poculo,

Jom repleofur denuo !

fo vivof vivot !

Nostrorum scnistos
Nos jungit omicitio,

Et vium porebat goudio

4"

Io vivot I io vivot !

Nostrorum sanistos
Est vito nosÍro brevior,
Ef mors omaro longior.

fo vivot vivot I

Nostrorum sonisto3
Osores nostri pereont
Amici semper f loraant

ó.

fo vivat ! io vivot !

Nostrorum sonistas
Jotn tota Acodemio,

Nobiscum amet qoudia.

Filmavond Verbond 9/11/2004

Om hun 55 jarig bestaan ie vieren, organiseerde het verbond
een lustrumweek. De maandag was het filmavond met vooraÍ
een receptie voorzien van chipeke§,hapjes en Romer-
schuimwijn.
En als er "champagne" is, dan is den EM der zeker bij. Na
enige glazen/flessen, was het de beurt aan §HREK 2, een
amusante film die iedereen wist te apprecieren, De organisatie
was goed al misten we chips oÍ popco.n tijdens de Ílm.
Achteraf zijn er nog een 20-tal mensen van de praesidia naar

de Lintenavond in Antwerpen getrokken, waar de De Nayer-
folks de party-mood tot op een hoog niveau wisten te shaken.
Sommige onder hen (=HOMEGA Peopro) waren al zo krellen-
dicht dat ze zich van het feesje niet veel meer wisten te
herinneren's anderendaags.Bezwarend bewijsmateriaal van dit
evenemen t is terug te vinden op de site www.stud-iant.be

3.
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Andere clubs en kningen in Sinf -Kotelijne-Woven:

Het Verbond

utopio Antigonio o" Wesp Hodeno
Homego

A

E-krin9 OW-krin9 5-kring Euloso

Galabal 10 november

Opbouw 9/1 1 : 's morgends koÍliekoekskes en Cola waarna
vervolgens de mannen van horca-renl de lent kwamen leveren.
Samen met BÍeuk, Bonas, Evi, Kemp, Schrauwen, Ons en
derest van het pÍaësidium-front stond het zorgenkindje (tent)
tegen 13.00h al op z{n pootjes. Joern (Wesp) kwam in de
voormiddag ook eens piepen, maar besefte zelÍ al gatrw
genoeg dat hij nog te hard onder de voet was van de
Lintenavond. 's Middags kwam de Robbe der door, zijn
"Lintenavond-katertje" leek gestroopt, en konden we beginnen
aan het interieur : verlichting, muziekinstallatie en toog. Dankzij
den Ons zijn bang-buske wi$ten de honderd bakskes Maes op
hun plaats te geraken.

D-dav: Weinig geslapen maar er moesten nog detailkes
afgewerkt worden zoals het buÍfet en blablabla . Maar dankzij
ons Evi haar draaiboekske wisten diegene met handen aan hun
lijf alles quasie op tijd tot een goed einde te brengen. Al gauw
was 19.00h gepasseerd en begon het feest voor de "buffet-
inschrijvingen". Den honger was er evenals den dorst. Met als
gevolg dat we ons al gauw toespitsten op hetgeen we relatief
goed zijn: "van apperitieven tot stevig nippen". Tegen 23.00h
was het buffet verorberd en werd iedereen naar de "party-hall"
gedreven. En als kers op de taart bleek al gauwrdat de wijn
volledig afgezopen was: OEPS ! @ Maar... er wàren naast
Maes 6 nog andere alternatieven waar we ons ten einde raad
aan wisten te vergrUpen. En ja, toen dè "prijsbeestjes" van den
"Denayer-stal' met bosjes in hun kleedjes arriveerden op the
"prom", vielen bij sommigen @ de mondjes open. Het feestje
duurde toi ... en volgens traditie het wou werden er weer een
paar bakken Maes 'geleend" door persoon "X" en "Y'.
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Week

1

Datum

vrlldag 1 oktober

woon8dag 29
september

dlnedag 5
oktober

vrlldag I oktober

maendag 1 I
oktober

5

6

7

woen8dao 20
oktober

donderdag 28
oktober

dlnsdag 2
novemberIf-

10

12

13

14

woonsdag 17
november

donderdag 18
november

vrljdag 26
november

donderdag 9
december

donderdag 16
december

donderdag 23
december

Activiteitenkalender
Activiteit

Openingsweek verbond
gratis vat

spellekesavond

Cinema

EM-Café

Karting

Verkiezinqscantus

Night of the Proms

Bierbowling

Hot-Dog-Verkoop

ïD: EM - OW - De Wesp

EM-Calé

Wijn & konijn Cantus

Schït je rijk

Kerstfeestje


