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Beste EM-mers,

Eindelijk zijn die exomens voorbij en l«n het 2e semester van slort
goon. Bovendien krijgen we er nieuwe leden bij von in heï lwcede
jaor. En om ze allemaal goed te verwelkomen bíj den ErlÀ, gevcn wc
een grotis vot €n groiis biiterballenl Kom dus gerust de aersla
week die examens eens door-spoelen en voorol die nieuwe lcden
verwelkomen.

Vermits jullie ollemaal voensdaa 1ó februori les hebben, hebbcn wc
besloten jullie op deze dag le vetwennen met een Notje en een
droogje. Where? vonof 13u in deWZ. Loat die refter of do work
dus voor wot het is en komt is bij den Belles een pinf pokken op ons
kosten. Dan kunt 9e direct de hogere joren oonschouwen, Zodat ge

zelf kunt zien waar het misgelopen is bíj sommigen @.

Groet 1es Sobrino, 6rrrrrrrrr!

Noyerloon 5,2860 Sint Kotelijne
+3215 31 69 44 - Fox: +32 15 31
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onder jullie (hoe meer hoe 6eler) en goed gevuld

activiteitenprogrommo in elkoor te knutselen zools: Etl,l-weekend.
Painfball. caníuskes (waar er ook non-alcoholische dranken kunnen
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Redoctor Dixit

Geachte lezertjes, ziehier hel 2d' creatureke van Balle&Poesie fNC.,
hopelijk kan het jullie wot oongenome verstrooiing bieden gzdurende
jullie eerste uurtjes vcn indoctrinotie door het kleine legertje
docenten, die dit rurole instituut rilk is.

Want iedereen kon baomen dat deze earsïe schooldogjes no een chilli
weekje recuperen (ziekjes of niet O)verdomd zwaar doorwegen.

Jo monne, we moeten eerlijk zijn. Den eerste semester is ols een

sneltrein geposseerd vol met Íeesjes en octiviteiïen ollarhonde,
gevolgd door een niets ontzienende exafienreeks en by the way 't is
al 2005 O.

Geslaogd oÍ mindar geslaogd, geen poniek, wonÍ doorvoor hebben ze

den tweede setiestzr uitgevonden. Dus voor diegene die het er goed

vonaf gebrocht hebben, die kunnen gerusl een feesttandje bijsteken
is den 2d" sefiesler. De andere kunnen 6eler een pint minder drinken
en in den dog wot octiever deelnemen oon hel schoolwzzz.
En hopelijk wordt dit zen semesterke van plezier en niet levzel
zorgen.
Maan den EM heeft zijn besÍ gedoon om voor de geintresseerden

6reetz Radoctor Moens



Preoses Dixit

Comulitones,

Onze redoctor heefl no de zware periode von de
gevonden om aen nieuw boekje te schrijven voor
gelief de studentkning.
Door zijn kleine insponningen tijdens de exomens, mog er doorno ook

wel iets gedaan worden...

Het eercïe semesfet zit erop.da 2d'goot von stort. De kolender is
opgesteld en de Íeestjes kunnen opnieuw beginnen!!

En we zullen gewoon verder goan zools we bezig woren.
Veel ombíonce en veel dronk en... Het weekend, dot ol zo goed ols
georganiseerd is (of toch zou moeten zijn!) door onze vice (=Notje),
zol hier het schoonsïe voorbeeld von zijn.
Dus 9e weet hei, zie da ge der ollemool bijzijt!!!!
Onze confussen woren het eztste semestet ook mear don gesloogd!

Uiteraord is dit te dohkeh oan onze leden zelf , moor voorol oon

diegene die ons verlost hebben van de MAES von't zooltje en voor d,e

nodige .iuoiler gezorgd hebben ïijdens de konijnencohtus: kenny,
elvís, jurgen, filip,frouke, nen dikke merci!!!l!

Ik hoop dat de aanwezigheid von de (oud)leden minsÍens even goed

zol blijven, dan zullen we zeker terug goeie feeslles hebbenlll!

Tot een von de volgende ,

Brom
Przoszs 2OO4-2OO5

P5; Deze tekt is vio da gsm vonuit Germonio noor de redocïor
doorgestuurd, hij en dus niet ik is veronïwoordelij k voor eyentuele
Í out en en misverstonden.

Contoct met EM :

Bram Schoonjans

4 EME

0477t46.12.22

oraeses(Aem-krino. be

Nathalie de Beukelaar

3EM

o473t40.11.83

vice-oraeses(Oem-krinq.be

Sabine Spapen

4 EMA

o474t63.26.20

ab-actis@em-krinq.be

Steven Roelants

4 EME

o478t24.64.24

feestleider@em-krinq. be

exomens de tijd
de door ons ollen
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Yves Van Langenhove

4 EMM

0473168.68.42

ouaestor@em-krinq.be
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I Contocf met EM: I

Tijl Van Kerckhoven

4 EMA

0496/86.40.78

cursusdienst@em-krinq.be

Stephan Horckmans

4 EME

0478124.58.33

spocul@em-krinq.be

Hans Moens

3EM

0479125.78.06

redactor@em-krinq.be
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Ons Kringlied

Door Patrick Cheyns

í. Wij verheffen de stem, wij zijn den EM
lngenieursstudenten van De Nayer
Elektrisch, mechanisch, wij kunnen alles
aan
ln d'industrie laten wij nog van ons horen!

REF. Den EM vivat, den EM crescat
Den EM floreat nog lange!
Wij houden van het bier
En wij maken veel plezier
Deze jaren zullen wij nooit vergeten!

2. Wij drinken tesaam en wij zingen tesaam
BU ons doe je meer dan blokken
EM-kring samen sterk, nu en later op het
werk
Onze vriendschapsband gaat
nimmermeer verloren!

Kunde de eercte avonden in u beddeka ol en beetje troinen O
Dit wordt door olle EM-merkes gezongen voot een grctis vot.
ocïiviteif . contus....

Het " fo Vivot" (zie verder) wordt onder ondere gezongen wonneer er
bzzoekees ( mensan die naar onze contus komen en niet van onze
kring zijn, dzze ziln welkom vonof 22.OOu ) binnenkomen oÍ wanneer
een cantus begonnen wordt.
le 6ent geen uitzondering ols je de eerste keren wot stooÍ mee te
mommelen... bij mij heeft het meer don een holf joor geduurd, om

eerlijk te zijn :-/
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Hebbedingetjes voor de nieuwe 2d' jaartjes die heel wijzelijk
(op tijd ofnet op de valreep) onze optie geprefereerd hebbenO

E.M.-artike

f Beschrr1vr ng

en

Watte?
Zone pot dat de

grotemoe ook nog in
haar kast heeft staan.

Stenen Bierpot €.4

€14

Als ge hem laat vallen,
is't knutselen

geblazen.

Boekje vol
ideaal als

aftrekker als
omgeva

edjes,
bier-
u pint is
en.

Alleen maar goed om
te verliezen en later

met de arme kinnekes
mee te geven als ge

het mij vraagt.

Lintje met
en goude

3 banden
randjes €4

Krijg je zowiezo of je
nu actief deelneemt of
niet. Bij elke activiteit

moet je het
aanhebben, anders

wordt je
"cantusrechterlijk

m isbru ikt"

9
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Rond Petje

Als je interesse hebi, geef dan een seintje aan de Praeses of Ab-Actis



IO VIVAÏ
lo vivat! lo vivat!

Noslrorum sanitas!
Hoc est amoris poculum!

Doloris est antidotum!
lo vivat! lo vivat!

Nostrorum sanitas!

lo vivat! lo vivat!
Nostrorum sanitas!

Dum nihil est in poculo,
lam repleatur denuo!

lo vivat! lo vivat!
Nostrorum sanitas!

lo vivat! lo vivat!
Noslrorum sanitas!
Nos jungit amicitia,

Et vinum praebet gaudia!
lo vivatl lo vivat!

Nostrorum sanitas!

lo vivat! lo vivat!
Nostrorum sanitas!

Est vita nostra brevior,
Et mors amara longior!

lo vivat! lo vivat!
Nostrorum sanitas!

lo vivat! lo vivat!
Nostrorum sanitas!

Osores nostri pereant!
Amici semper floreantl

lo vivat! lo vivat!
Nostrorum sanitas!

lo vivat! lo vivat!
Nostrorum sanitas!
Jam tota Academia

Nobiscum amet gaudia!
lo vivat! lo vivat!

Nostrorum sanitas!

Cortooners

Promotie: parclwittc stranden in een rustiek,maar toch gezellig kader

Da's de
en geen

rede waarom dia van't
muggenbeten.
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Wespankot alleen zuigplekken hebben



i'reddy

Door de warme winter zijn de sneeuwmonnekes genoodzaokt noor

alternotievan ïe grijpen om zich nutïig te msken voor da kindjes.

n chld *lat loig ÉiàotlBtt ta ho(d.t! dal ,ilà vrcuw cr \rclilhq' ríot
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Schijnhuryelijken....'t Is niet me€r wat het geweest is.,..
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IgIqgl: Kameel Type Hybride cabrio, bouwjaar '92, verlàagd, 18-duim
sloefen, van 0 naar 25 in 2dagen, kuipzeteltje, tr€khaak, ing€bouwde
waterres€rvoir, sportoortj€s, staart m€t spoiler,central€ vergrendeling, ligt
goed in d€ bochten,298 000 km, vraagprijs: l0 drachtige Í'atims,s contant
te b€talen.

Pelr\KEg

Als men ziet, dat zijn kind
h€lpen ontwikkelen, maar

tíP!)Gí r6rÀrqtÍí(HÉ gE@
1-OI^,,{C'TUEEL-B

e€n gave heeft, kan men dez€ niet snel getroeg
liefst binnenshuis en in familieverband.

,-aotG

A(HÉ[, t@8, $t Wí Ntfttea?t {€MíW).i
TOIÀACTUEELEE

In Antwerpen zijn diefstallen met 99yo afgenom€n
authoÍit€iten tasten nog in het duister betreffende
positieve evolutie.

het voorbije jaar, de
de oorzaak van deze

EIDY'#re, @NSEPVA@ ?
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TOI,I CTUEEL.BE

De Mechelse Imams zag€n g€en graten in de
Somers om het stemmen wat aangenam€r te
begoede" onder ons.

nieuwe actie
maken vr de

van blrrgem€ester
"minder
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Block-Ice-TD in somenwerking met EM-WESP-OW

Jo, mijnen domen en heren, hel moet gezegd worden, dot diï toch wel
een von de betere Íe*tre-s von de af gelopen moondjes is geweest....

Alle ingredienten woren oonwezig: veel dronk, veel volk en de juiste
muziko!
Zools gewoonlijk begon den ovond op't gemokske en er waren deze
keer wel redelijk wat nieuwe gezichtjes, wot op zich toch ol geen

slecht teken is é. Tot rond middernocht 9in9 olles volgens de
etikelte.Iedereen zei gewoon goeiendag le4en mekoar en er werden
zinvolle conversoïies gehouden. ÀÀoor ol gouw begon menig bezoeker
symptomen te vertonen von onevenredig dnonkgebruik en moest de

rede ziln ploots ofstoon oon de zattemonsproot.De propere T-
shirïjes wenden bij sommige (= Koen Schrouwen) getronsformeerd
ïot een echte bovet (= een slobberke voor de klein monnen, vol meï
plekken en kwijl).
Hoe loter den ovond hoe losser de sfeer, en iedereen deed w«r
hij/zij goed in wos. Von stondoord zotlop tot "Íreelance
ontsponningsspeeltje" voor de geintresseerden, iedereen wisï zich te
outen ;-) .

Het enige probleem wos, dot den Block lce (= geleverd door de

WESP) meer in trek wos, don oorspronkelijk gedocht. Dus na enkele

uurtjes wos overschokelen de boodschop, tot grote verworring von

sommige onder ons, die met veel moeile nog tot 2 konden tellen. In
ieder geval, dienen ovond zo9 men duidelijk welke gevolgen de
$taf q)ie " mengen" kon hebben. Tegen ó uur wos de laotste bezoeker
buitengerold en kon den opkuis beginnen.

P.5: Voor de ïoekomsÍige poten'fiele disco-konijnen die naar de
schoolevenementjes willen komen, drinken is niet verplicht. Er liepen
op dit evenement eveneens niet beschonken individuen rond, die wel

nog zinnige praat wisten te verkopen. Op elk gebeuren is woter en

frísdronk aonwezig. Drinken $/ordt niet oonzien ols een meerwaacde,

moor is tot onzer grote spijt niet te verbonnen;-). Sloopploots voor
nieï-kotsïudenten is eenvoudig te bekomen, ge moet het wel zelÍ
vrogen.

l8 l9
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EM-Euloso
Eindelijk hebben we lofen zien wot we woord zijn. We zijn er dus ook
eindelijk ochter gekomen wot er schortte aon de ploeg von den E/lÀ.

Het wos nomelijk zo dat eender wat we deden, een overwinning moor
niet uit de bus kwan. Tegen den bouw wos het gewoon triestig,tegen
de chemie ol een pak beler, en nu tegen de los eindelijk een

welverdiende overwinning. Het fundomentele verschil tussan de
wedstrijden die we verloren zijn en die ene die we gewonnen hebben
is dot de Kenny er nu wel bij wos@! Bijgevolg stoot het dus

onvoorwoordelijk vost dot hij zijn plicht ols pro-senior moet vervullen
en er de volgende wedstrijden ook bij zijn, zo heeft hem direct ol

een geldige rede om in de week nog is von de deur te mogen von zijne
wederhelÍtl
In het tweede sernester staot ons nog minstens één wedstrijd te
wochten. Het is notuurlijk vanzelfsprekend dot we don ook op het
voetboltolent von het tweede joor mogen rekenenl

EM-Mereto
Deze wedstrijd wos ongetwijfeld de sponnendste van heel het
schooljoor, oldus onze reporter ter plootse SPOCUL Stoffie.
No onze openingstreÍÍer werd reeds kort doarno tegengescoord door
de tegenporij. Gemotíveerd als we zi1n, gir:q,en we et dirccl ierug
tegenaon en sloogden erin van een tweede mool te scoten, moar ook

nu konden we onze vootsptong niet long vosthouden. No de rust zette
deze thriller zich voort, moor drooide uiteindelijk uit op een

ongelofelijk hord verdiende overwinning van den EM.

Door deze verwinning is het dus ook bewezen dal ge ni nuchter moet
zijn om te kunnen shotten. Ik denk do ik ni overdrijf als ik zeg da

toch wel zeker een derde van onze ploeg in toch wel zeer
twijfelochtige toesÍond op het veld stond en ddn ook nog uitstekend
ptesteerde. Dus met de volgende vergodering goan we tochis vrogen
of we niks goon drinken voor de motch in ploots von der ochter.
Gelukkig hodden we wel een nuchtere keeper in de gool dot ook

uitstekend verdedigde. No9 meer nuchtere monnen woren de
lweelingen wiens aanwezigheid ondertussen ol bijno vonzelfsprekend
is geworden en don ook de harde kern von ons voetbolvijftol vormen.

í

I

I
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Hot-dog verkoop

Hierbij wisten we toch een goei 150 hotdogskes von de hond te doen
in de reÍter, woor we gestationeerd stonden. Moar de meesten onder
ons konden de heelijke schoolkeuken met hoor "roro-wot-zou-er-nu-
in-mijn-tolloor-kunnen-liggen-scho'tel" niet ofzweren om bij ons er
eentie mee te pikken. Woordoor het hot-doqje door diegene die nog
wot ploots hadden, ols dessertje werd oongewend...-voor een zeet
democrotische prijs.
De overschot werd don den donderdog op den Block Ice-TD verkocht.
Wos u er niet bij? Niet getreurd, wont pipo Redoctor Moens hod bij
den oonkoop het choucroutte-verbruik wot overschot, woordoor er
nog een goei 6 potten overschoten.
Ik hoor het u don vrogen: Wot goot er dan met den overschot
gebeven? Wal,wel, doorvoor komt het weekendje goed von pos. Het
evenementie in het weekend von 4-5-ó moort. Vermits we door toch
een gons weekend bij elkoor zitten, moet er voor de kleinsïen onder
ons toch voor rondonimotie gezorgd wordenz We hodden zo gedacht
oon : Choucroutte-cantus, choucroutte-ontbijt, choucroutte-
wondeling, choucroutte-vijf -no-viertje enz. Andere suggesties zijn
von hortje welkom é.Dus die poïten hun lootste doogjes zijn geteld @

ber
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Wijn- en konijnenecontus

Dezen donderdog wos er toch wel eentje die de meesten onder ons

zol bijblijven ols ne redelilke gesloogde contus. Notuurlijk die 1ó k9

fnit en 5 k9 konijn ( geleverd door onze SPOCUL Staffie ) hebben

zeker en vasr 5ijgedrogen tot ne goeien ovond. In totool wisten 40
Ely't-merkes en bzoekerkes hun hun zwoor behoorde kont uit hunne

luie zetel te liften om deze iels loler weer te placeren op de

stoelekes von het Verbondszooltje woor vonof 20.00u de contus zijn
oonvong kende. De sfeer wos echt wel in de sjokosj (weat iemond mij
is Ie zeggen hoe da ge do correct schrij Ít) deze keer. De 1OO Maes-
pintjes die we door onder den toog gevonden hadden woren wel ïe
verdrogen.... MAAR de oud-leden ( ELWS, JUR6EN, FILIP, FRAUKE

en KENNY) kwomen met een supreme olïarnotief binnengestoveh om

onze ol zo zwokke moogskes uit hun lijden te vetlossen, met name

gerieÍ van de concurrentie. Van dil geeslesverruimend liguidum mo9

de noom wegens controctuele tedenen niet expliciet vermeld worden,

moor hier enkele tips: den bok ziel geel, op het etiket stoot een

sliereke en de noom begint met een .J" 
en eindigt op " UPILER" O.

Íedereen euforisch, behalve lef de Verbondsproeses.... Don mog hem

is mee komen spelen en don mookt hij nog von zijn oren 6.
Zelfs Siit-Kenny, dienen ouwe vettigoord met zijnen schurftigen
boord waor dot de klein monne op de schoot moeten komen " poordje
rijden", willen ze wot 'lekkers" krijgen von dit pedoÍiele gestolte, was

helemaal von Sponje ofgekomen otn wot onschuldige EM-merkes te
mismeesteren!!!
En pokkes dot wij gekregen hebben, jongens lief...von ne bongelijken

EM-sticker en fietslampekes tot lekker snoepgoed dot ol joor en dog

vervollan wos :-/
Den Brom zijn "2-vingerkes-odvundum-strafkes" vielen meer in de

smook, don het gewoonlijke "pintje-odvundum". Hiedoor wos de

meerderheid in" gezelligen loestond" gedurende degonse ovond in

plooïs von 
.krellendicht". 

En toch sloogde sommige der in om serieus
"teuï" te zijn.... Foei, foei AlbrechÍ en Moens. Moor ondonk olles
heeÍt de contus loch tot 2u geduurd. En doornoZ.... Noor de TD van

^ 
ERETA in de Copocobono voor diegene die nog niet oon het feit

wouden denken dat ze's anderendoogs om 8u uur lobo hodden toï....
Het nadeel wos wel, dat wij door fijn oonkwomen ols de lootste bus

terug vertrok. Dus u kunt er wel inkomen, dot we door niet echt in
het plooïje meer pasten tussen ol die "déjà-vu coke Johnen". Beholve

de Koen Schrouwen, diene had zich weer in "kwijl-mode" gezopen.

Voor hem wos olles goed, en doÍ liet hij duidelijk zien met zijn
sensuele dansPosjes....

P.5.:5teve&Sky (praesisuimlid) hod holverwege de contus de benen

genomen om een stuk in zijn voeten te gaon boozen op dienen TD,

hiervoor zol hij uiteroord "cantus-rechterlijk" vervolgd worden O
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schijt je rijk

Onze lwee ere-leden, Gerda en Odílle wisten weer heel wot volk te
lokken noor ons klein De-Ncyer-evenemenïje. Eerst werd er een

beelje gevreesd dot de vokjes niet verkocht gingen roken, moor

nÍinenÍnlm
TEYES
MECHELEN

tegen alle veruachtingen in, liep de verkoop ols een tsjoeke-tsioeke-
treintje. We hebben er inderdood enkele lessen en lobo's voor

moelen opofferen, moor bon. Het goeie doar«n was, dot uit elke klos

of richting wel iemond heeÍt geparticipeerd. Zowel de nieuwe ATC-

ertjes, oudJeden , OW-erkes, chemo's ols de hopeloze gokversloofde

docenïen lielen zich bekoren tot de tijdelijke oonkoop von een plekje
grond ter woorde von 1; 1,5 of ? euro. Het perceel sílueerde zich
noost diene grellige petroille die ze daar oon den inkom in de grond

geromd hebben. Ook wel bestempeld ols monument door de kritische
zielen onder ors.
Dus no enkele middogjes bleek er ol een ocuut tekort te zijn ontstoon
oon te bedrollen plootsjes, woordoor we ten onze grote spijt
kondidoot koperïjes en koopstertjes hebben moeten weigeren. Alles
bijeen heeft de grondverkoop ons een 25O eurokes opgebrocht, wot
zol worden oonbesteed voor onze! foster porents kinnekes

moondelijks te ondersteunen ginder in het zwoele Zuid- Ameril«.
En nee, we hebben die monnekes nog ni gezien en het kon inderdood

zijn dot er door ene slimmen tist met een goude ketting rond zijnen
nek dankzij onze moondelijke dototie met zone springende neger-
otto door de getto's cruist.

desondonks we genoeg hekken hodden besteld om olle schoollopende
. de-Noyer-koeien" ook of te bokenen, moor dot zou mevrouw

Empsten ols "uiïerst onveilig en onhoalboor' hebben geformuleerd.
Dus voor volgend joor 50 hekken en geen 2OO é.

Eindelijk woren de prijzen voslgdegd door Steve&S§, met nome:

1"r" prijs: ne SENSEO, 9e kent dot wel, zone koffiezet voor de
jonettekes onder ons. Dienen is rnar ne zekere " Jezus" gegoon uit
het groduoot.

De schiit-ie-riik donderdoo zelf: Hel iodige hekwerk wos gezet,
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2d" prijs:een wote rkokertje, goed voor heÍ koken von woïer voor

uwenthee, oÍ om de romekes van de momo horen outo in de winter te
ontdooien.fnderdood, de echte luierikken onder ons kunnen er ook

hun eieren in koken.

3d" prijs:een "chogue-proofed pillicht". Dit is noor meneer Pelgrims

gegaan en ik verzeker het u, diene jong riidt mss wel met ne

Mercedes S-klosse, moor zijn oogskes blonken nogol toen hij dot
pillichteke in zitrn pollekes kreeg.
Op die bewuste namíddog is er meet verzet geweest don de eerst
voorhonden zijnde 6 flessen Gluhweín en poor flessen lenever. Er

bleken legen den qtond 24 Íleskes I enever en 42 L Gluhwein ziin
doorgesjost met ols gevolg dot sommige onder ons de uren doorno

belichomiry von de gemiddelde EllÀ-er. Dus ons potten-daerm
zuipen en vervolgens naor den HOttÀE strompelen om door den

eerste den beste kotstudent zijnen nest te goon bewilen en de

gorg onder te spouwen... NO THAT AINT OUR WAy OF

DEALTNo *irh reality lllllll
Aon ol diegene die ons zijn komen steunen zowel op gebied von ofzuip

ols het ter beschikking stellen van goederen en diensten, mercikes.

met zwore motorische problemen te kampen kregen -/
Ter otientie: i oorten uit Kooelle von 4 EtlilE is níet de
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Elr/.-café

Deze keer wos ons themo 'boerderij", wot dus eigenlijk inhield, dat
iedereen die als en boereke de WachÍzool binnenkwom een verniete
consunmotie noor wens kceeg. Door een niet al te ideale
morketingsïrotegie von ons ollemool (= proesidium) wos niet ol te veel
volk op de hoogte. Woordoor er voorol oud-leden in hun
strontbottekes de weg noor het EM-caÍé hodden gevonden. De
volgende keer moeten we er toch meï wat meer octieve studentekes
aanwezig zijn. Iedereen mog vriendjes en vriendinnetjes meenemen.
Wont hoe meer zielekes , hoe meer vreugde é.

YRIJDAG à6III

Boerderij Eill-Cafr
tbm als boab cn dat EÀ fuld r u etp

lqd A rubberbdbt rdetenrwmdcbsino*

kr de tqt*Illry wn de "dgtJc rflV n fr,r* T r

Ëïiifrffi.Ëi@ prl Iu pe óin*'a', Ë?Àffi

EM-weekend (4-5 - 6 / 03 / 2OO5)

Hier bestaot geen twijfel over, iedereen moet mee, wont
het zol zeker de moeite worden.
We vertrekken op vrijdogovond onmiddelijk nc de lessen
met de trein en komen een poor uur loter oon
prochtige
weekend

Arbrcfontaine. Hier blijven we een
long om ons fe amuser€n. Vrijdogovond volg,t er

en s'ovond zol het
het joar. Dot eten

ol een klein feestje met de nodige muziek. Zoterdag is
er een prochtige wandeling te moken
eten verrossend zijn voor de tijd von
zol nodig zijn wont doorno volgt er een
onvervolste cornovolsconfus, dus neemt uw kleding ol
moor mee. Op zord,ag heeft vice
zeer geheimzinnigs geplond, moor

vice-preoses Notje
we vertrouwen op hocr

iets

en het za) zel<er
dit weekend zol

de smook vollen. De prijs zol voor

veel. fnschríjven kon door een mailtje te sturen noor

rond de 45 ewo hangen en do's echt ní

Notje : vice-proeses@em-krino.be of door in te
schrijven op I von de octiviteiten . Zelar niet te missen
dit weekend I I Hef is een ideole gelegeheid om mekaor
op een gewone monier te leren kennen. Diegene die er

joren in het begin wot huíverQ tegenoverstonden,
ochterof zeer levredea dot ze toch meeEegoan

woren. Het is oon jullie om wct klosgennootjes te
mobiliserentll En je zol moeten to"Aeven, dot dit wel
hípper zol zijn don een zc»ltd..qie te goon koorten bij de
omo in het "oud-monnekes- huis".

Vrooqies? Gewoon iemond von het preosidium oanspreken.

in het
heel

:aw"
tn

vo?tge

woren
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Bromp-Tromp rubriek

Zou dit de rede zij woorom we met onze Proeses overal moar ene

keer kunnen komen?

l*eftiJdqgrens vocr orgoandonors opgrehewr

§rGD'

Begrijp je nu woorom olle girls met
een glimloch?

Brompie groog op de pic staan met
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Freddy .!d 3»LUC

*!rdÈll]c!a

Brom en de Robbe hun evoluotie von de dingen des levens na een

ovondje Wochtzaol....en ja, ge ziet doï hij meer don 2 woorden na

elkoor kon zeggen zonder " Wonneer goon we is p*"pen" er tussen te
rommen.

De internei-providers zijn
gevolgen die u kunt oplopen

niat verontwoordelij k vr
tijdans het choltan met

enige schodelilke
Mr. Schoonjons.

Onzen Bram kreeg onslangs met de Piemelkes-vakbond....
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Bsitg fsab,

Nadat ïc Urï lerz@k doorSenorien heblon
an d! doqr U n![g0yoerdo èrE{ment€! 1n
ovarwstitrt hebb€rl tÉDom§n ! hert hÉt
mànàEemtsnttaam àadlolln Utí ,èrzoek te

"elgersn. 
en ,91 oB! d3 lal;crda rc{enen:

r U l'"rkt EPalL ff uron aahlsr €Ileiï
, Ni lorte periodr. van èrb€id 

".lt U tiil.$
r.,erl[ijil in rlààp;

r ï vílgt nlet alt{{t ila sdsrÍ và! hat
mnnaSErnsattoan op;

' U hUF ntet àItlts op tÍy toegrnezen ,lGk,
naaat àeeoekt ook yiih .ndcre $làatsen;

r U treEmt EErr in itiàti.a.r mr?t druk np U
ultteo€End ,orAen en U mret l8rtltliirlesrd
rorderl om àan het rerl & t*&i

. Àài het elnd yàn Ur dlemt làÀt U Ur
yerlstekalt{d er8roltrmollgà.hter;

r U houdt zich list iltitl arn i§
yell8hsi&ïla.tre$eler, :o.lÍ tlrrloÍte.Iil
bët dra8èr va[ tesrb*]meride ]isdb&

r Ruim voor Uu óic taat !r al met tlirdosn;

'U hent ÍÍlrwel molt ltr stÀèt !m dlbbele
dicnlton ts Àrtiiin;

* U r.rleit som, Uf §r.8!verr:l llslt,
rlordat U Ur Yerh Íoor ile dit arleeft;

{ f.n alr laàtsta redstr rllLn ue U 
"ropyílzetr, dat U bU het blnnenEaàn er bl, het

tertreh vin Uv ierhplaàtr (onítani vordt

gèzi€n mot het drl8rn yàn tues y€rilacht
.rlt?lende ?ahke!"

Met rrlendeliffe goet"
Het ManaBsftètr1§an-.

Voorlopige kalender

Week Dotum Activiteii Plaats Uur

uu rrooster 6rof is Vot
Weekend

9/mrt Sponsoravond

19lmrtPaintball
?4 /mrt Paasíeestje

Pqosvokontie

Poosvokontie

14lapr Contus

22/mrt Efi-caf é

3/meivotenmarothon

?O/ meiEfi-caf é
24/ mei í-kringen TD

30/junEM-BBQ

ntb
wz

wz

ntb
wz

zoaltje

20u
ZOu

2Ou

?Ou

goede herder
ntb: nog te bepolen

22ofhonkelijk von uurrooster Voorstelling EllÀ-krin9 kloslokoal ?

22 ofhonkelijk von

244-5-6/03
25
26

27
28
29
30
31

3?
33

35
36
47

34ll/O5/2@5 oÍ 1?/O5 verkiezingscontus

wochtzool 12-14u

kloslokaol 19u
))) )))
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...Maar deze opstoot van verzet werd al gaurv in de kiem gesmoord O
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