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Deze keer wos ons themo "boerderitr, , woï dus eígenlíjk inhield, dot
iedereen die ols en boereke de Wochtzool binnenkwom een verniete
consummotie noor wens kreeg. Door een niet ol te ideole
marketingstrotegíe von ons ollemool (= praesidium) wos niet ol te veel
volk op da hoogte. Woordoor er voorol oud-leden in hun
strontbottekes de weg naor het EM-cofé hodden gevonden. De
volgende keet moeten we er toch met wot meer octieve studentekes
aanwezig zijn.Iedereen mag vriendjes en vriendinnetjes rieenemen.
Wont hoe meer zielekes, hoe meer vreugde é.
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eekend (4 -5 - 6 / 03 / 2005)

Hier bestoot geen twíjfel over, iedereen moet mee. wont
het zol zeker de moeite worden.
We vertrekken op wijdogovond onmiddelijk na de lessen
met de trein en komen een poor uur loter oon in het
prochtige Arbrcfontaine. Hier blíjven we een heel
weekend long om ons te omuser€n. Vrijdogovond volgl er
ol een klein feestje met de nodige muziek. Zaterdog is
er een prochtige wandeling te moken en s'ovond zol het
eten verrossend zijn voor de tijd von het joor. Dot eteÀ
zol nodig zijn want doarna volg+ er een
onvervolste cornavolscontus. dus neemt uw kleding ol
moar mee. Op zondag heeft vice-preoses Notje iets
zeer geheimzinnigs geplond, moor we vertrouwen op hoor
en het zal zeker in de snook vollen. De prijs zol voor
dit weekend zol rond de 45 euro hongen en do's echt ni
veel. fnschrijven kon door een moilije te sturen nocr
Notje : vice-proeses@em-krim.be of door in te
schríjven op I von de octiviteiten . Zeker níet te missen
dit weekend ! ! Het is een ideole geleEeheid om mekoor
op een gewone monier te leren kennen. Die4ene die er
vorige joren in het begin wot huíverig teg'enoverstonden,
woren ochteroi zeer leveeden dat ze toch neegegaan
woren. Het is aon jullie om wot klosgennootjes te
mobiliserenll! En je zol moeten toegeven, dot dit wel
hipper zol zijn don een zordagje te goon koorten bij de
omo in het "oud-monnekes-huis".
Vrooqies? Gewoon iemond von het preosídium oonspreken.
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