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?r^EaE, DIXIT
Comulitones,

Bij deze wens lk jullie om l-e beginnen en celukkig
Nieuwjaar en hoop ik dat bij a.I onze leden de
partiëeltjes relatief tot zeer goed gegaan zijn,
Voor diegen die het minder bon gedaan hebben, niet.
getreurd er is nog ne semester en voor de echte die-
hearts hebben ze het door affen gevreesde september-
offenclef uitgevonden.

Maar voorafeer we aan de m.iserie van juli moeten gaan
denken of voor de laatste jarekes hun eindhrerk moeten
blnnenzwieren, zi)n er nog steeds cnkele maanden van
niet-verpl ichte-mental e-act i vi Le i t. ook wel 2d' semester
genaamd.

Deze hebben we evenals de ee.rste semester vo.Igeramd met
actieviteiten met a1s top of Lhe bill het weekend, dat
dit jaar zal p.Iaatsvinden in het pitoresque Baseilles.
Onze vice zal weL haar best gedaan hebben om het weekend
te vuIlen met de nodige bezigheden, zodat dit minstens
even bangelijk viordt a1s vorig jaar. Spijtig voor de
strandstoel -koni j nen onder ons, maar het wordt weer een
gnellig weekendje Ardennen met als traditie de bijhorende
romances.

Voor de rest hoop ik dat onze oud-Leden minstens even
goed aanwezig zuflen zijn a]s de vorige semester. zodat
we er samen met onze nieuwe EM-merkes en 3-de en 4-de
jarekes weer ne gezellige semester van kunnen maken.

Verder laat ik jullie gezellig cruisen in onze redactor
zijn laatste zuigeling, zodat jultie de ee.rste
ontnuchLerende -lesurekes van het jaar zonder aI te veel
kleerscheuren kunnen doorkomen -

a?2Na9r,i
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Dit wordt gezongen bii een
Uitscheuren en boven j ullie

gratis vat, cantus,
bed hangen ! !

I
lo vlvÀT

aIo Ívrt! Io vivrt,
Nostrornm srnit{s!

Hoc cst amoris poculum,
Doloris est antidotum!

Io vivat! Io vivat,
Nlxtrorum sànitas!

Dum nihil est in poculo,
Iam Íepleatur alenuo.

Io vivrt! Io vivrt,
Noslrorum $nitrs!

Hoere, zij leve hng! Hoerr, zii lev€ hÍg!
De g€mndheid van de onzen!

Deze is de !Íiendschapsbeker
Met het medicijn t€gen verdriet!

Hoera, zij leve lang! HoeÍq zij leve l|ng!
De gezondheid vrn de oDzen!

Wanneer eÍ niets meer in de beker is,
Laat hem dan weer opnieuw gorrld v/oÍden.

Iloera, zij leve laÍg! Hoera, zlj l€ve hng!
De gezondheld vrn de onzen!

De vriendschap veÍbindt ons
En de wijn geeft rreugde.

Hoera, zij leve laíg! Hoera, z{ leve hng!
De gezondheld van de onzen!

Is ons leven korter
En d€ bittere dood lang€r.

Hoera, zii leve hng! Iloerr, zij leve lang!
De gezondheid vrn de onzen!

Mogen de haters van ons omkomen,
Mogen de vrienden altijd bloeien.

Hoera, zii leve lang! Hoera, zij leve lang!
De g€zondheld vrn de onzen!

Moge dus de geh€l€ universiteit
Mot ons houd€n van de vreugde.

Hoerr, zij leve lrng! Hoers, zii leve lang!
De gezondheid vsn de oÍzen!

Nos iungit amicitia
Et vinum pÍaebet gaudia.

Io vivat! Io vivat,
Nostrorum sÀnitrs!

Est vita nosha brevior
Et mols amara longior.

Io vivrt! Io vivtt,
Nostrorum saÍltest

Osorcs nostri pereant,

Amici sempeÍ floreant.

Io vivrt! Io vivrt,
Nostrorum ssnitts!

Iam tota Academia
Nobiscum amet gaudia.

Io vivat! Io vivrt,
Nostrorum sinitas!

Dit wordt ondermeer gezongen lvanneer een cantus gestart
wordt of wanneer er bezoekers binnenkomen op een cantus
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4

Door Patrick Cheyns

Wij verheffen de stem, wU zijn den EM
Ingenieursstudenten van De NaYer

Elektrisch, mechanisch, wij kunnen alles aan

In d'industrie laten wij nog van ons horen!

REFREIN;

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

Wij drinken tesaam en wij zingen tesaam

Bij ons doe je meer dan blokken
EM-kring samen sterk, nu en later op het werk
Onze vriendschapsband gaat nimmermeer verlorenl
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De EM artikelen (voor de nieuwe
allentijde te bestel.Ien bij het
lage prij zen.

Lintj e met Goudrand

Niet dienende om u aan op te
hangen maar om natuurlijk aan te
doen op onze activiteiten. Het is
veel mooler dan het standaardfintje

J'EXl<ÀÀN' CéFE
Dit was de eerste echte activiteit van den EM ditjaar en we kunnen
het zeker en vast een geslaagde avond noemen. Iedereen is alvast
bedankt voor de toffe avond en de zalige dresscode .

Door het gratis vat was er al van in het begin van de avond aardig
wat volk aanwezig. De sfeer zat er direct in toen sommigen
begonnen met het spelletje nagelkloppen en hierdoor meerdere liters
bier geconsumeerd werden. We laten in het midden of het nu de

kwaliteit was van de nagels die de wensen overlieten of die van de

EM-mers) zijn ten
praesidium tegen zeer

Codex

DiL wordt wel
van de Student
Een boekje vol
dat gebezlgd w

cantussen.

eens \de bijbel
genoemd'
met l iedj es

ordt op

Rond petj e

Voor wie begint te kalen en zijn
Iui zen onderdak \rif geven.
De gevel bestaat dan uit het EM-
bleem dat er vakkundiq
geborduurd.

personen die moesten slagen. Eén ding is zeker de vonken vlogen er
letterlijk vanaf.
Wanner er wat later ook nog meerdere
oudJeden, pro-senioren en vrienden zijn
bijgekomen was het EM-cafe helemaal
vertrokken. Het bier vond zijn weg naar
de magen alsook de mexicaanse hapjes
en de tequila die zeker niet konden
ontbreken op deze avond. Toen ze onze
senior konden wijsmaken dat het de
gewoonte was dat elke nieuwe senior
van den EM ne liter bier ad fundum
moest drinken kon de Moens natuurlijk niet weigeren. Het duurde
een kleine 30 seconden vooraleer hij dit ijskoude goedje binnen had.

Dit natuurlijk gevolgd door meerdere boeren en slikjes en zelfs het
binnenhouden was blijkbaar geen probleem... Proficiat! @

Gast-DJ Steven zorgde voor de uitstekende muziek en bracht nog
wat meer sfeer aan dit EM-café.
Hoewel er meerdere mensen verkleed waren gekomen was de outfit
van de sjekke toch onbetwistbaar de beste.

Meer foto's op www.em-kring.be

Tot op één van de volgende activiteiten,

Pieter

bovenop is
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Start your engines!

De pacekart rijdt de pits binnen, de spanning is nu te snijden, de

eerste karts rijden over de startlijn, de race kan begimen. Vanaf de

eerste bocht wordt de aanval ingezet voor elk plaatsje. Het duurt nu

al enkele ronden en het deelnemersveld spreidt zich al bijna over het

hele circuit. De koplopers gaan razend snel, vechten voor elke meter,

maar ik kom langzaam dichterbij. Mijn slechte start heeft me in het
pak doen belanden. De tientallen pitpoezen hebben zich meester

gemaakt van mijn aandacht...
De race is iets over halfweg en ik lig ondertussen al in derde

positie.Een moeilijke eerste plaats ligt nu eindelijk terug binnen
bereik. Ik profiteer van een foutje van mijn voorganger om zijn
plaats in te pikken. De strijd om de eerste plaats duurt zelfs in de

laatste ronde verder. Ik zit in het zog van de leider, nog maar enkele

bochten te gaan en de uitslag zal bekend zijn. Mijn besluit staat vast,

ik moet nu echt mijn laatste kans wagen om die koppositie te
pakken. De tragere deelnemer voor ons wi1 niet dadelijk aan de kant,

maar verremd zich in de laatste links-rechts combinatie. Mijn rivaal
gaat net iets te brecd om te ontwijken en ik kan binnendoor driften.
lk krijg nog een tikje mee, maar ik kan het hooid koel houden en win
de race!
Mmmm, wat kan dagdromen fijn zijn.. .

De eerste deelnemers komen ondeÍussen al aan bij de Antwerp
Indoor Karting. Het belooft weeÍ een amusant avondje uit te worden.

We hebben afspraak voor een ploegenwedstrijd en spijtig genoeg

zijn de bestclde pitpoezen niet geleverd. Geen tijd om nog te treuren

want de karljes draaien al warm. Het licht slaat op groen voor de

qualifying en al snel blijkt er een sterk deelnemersveld aanwezig te

zijn. Uiteindelijk zal toch de race uitmaken wie het beste team, het

beste materiaal en de beste strategie heeft. Het is een race die op elk
moment gaat boeien: Kardes die vakkundig worden rondgezet door
hun achtcrliggers, de geur van verbrand rubber die je helm

l0 I 1l
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bimendringt, meedogenloze voorliggers die je maar niet voorbij
raakt, een links- rechts combinatie die nooit hetzelfde blijft door
crashes in de aÍbakenende banden, alle mogelijke kleuren van
vlaggen, een topteam met lekke band, vergissingen bij rijderwissels,
piloten met voorliefde voor het decor, mechanische pech, gentleman

drivers, mensen die dubbele stints moeten rijden omdat de volgende
rijder nog op de pot zit... Kortom een race vol spanning, lachen,

afzier' en zweten. Een podium met een fles of drie bubbels kan soms

een verassend effect hebben voor mensen met minder racegeluk dan

de winnaars. Niettemin is iedereen gelukkig en is het tijd om
huiswaarts te keren. Alvast de ambities bijstellen en te beginnen

dromen van de titel die we volgend jaar allemaal gaan winnen. . .

See you next year. I'll be back...

Johan
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CèNTU' E-EM
Het idee van eerwaarde E-senior John Tesseur kwam als een heldere
hemel bij donderslag in de dagen dat de zon nog lekker scheen,
praesesvergaderingen werden gehouden bij een stevige BBQ en de
overheerlijke zomervakantie haar laatste sprongen maakte (voor de
echte loempe konijnen: het was toen september).
Het was een gewaagde ondememing, maar men drukte ons op het
hart, dat het in het verleden reeds had plaatsgevonden en tot een
succes was bevonden, dus met z'n allen dit op de
activiteitenkalender gepind.
E-vreemd zoals we waren, wisten we niet wat te verwachten van
deze avond, 20 uur lokale tijd. Maar al gauw stroomden de leden en
oudleden van beide sympathiserende kringen bij bosjes binnen en
zetelden netjes naast elkaar.
Het moet je wel nagegeven worden, dat met z'n tweëen daar met de
touwtjes staan vieren, is een pakske interessanter, dan op uwen
allene (=> genen anarchie als ge moe gaan doen pipie).
Aan de praesidiumtafel had elke senior zich door 2 van zijn meest
getrouwe lakei'en laten omringen, wat gaf dat derest zich gretig
verschanste tussen de bejubelde menigte.
Beurtelings werden liederen aangebracht en het schuimende
gerstennat werd in matige getalen tot menig van dorst te laven
keelsluis aangevoerd.
Het geheel werd door klein en groot in dank ontvangen, totdat twee
dronken afvallige van wie de naam niet noemenswaardig is.
Zij dachten eerwaarde John met hun litheraire degens de
verdoemenis in te drijven, maar spoedig keerde het lot zich tegen
hen en kozen zij het dronken hazenpad.
Eens de klokken reeds een uur middemacht hadden gewekt, werd het
drankgelach beslecht met een laatste ad lundum en de helende
worden van elkanders kringlied.

Markies Moens

J

I
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IËLLgWEEN TV
Halloween... de ideale gelegenheid om nog eens een Tdke te
organlseÍen.
Deze dansgelegenheid was dan ook meteen de eerste beproeving
voor een samenwerking met praesidium van den S en den E.
Ja mensen en voor één keer mag er toch gezegd worden dat de zaal
AF was. Overal hing ofstond wel iets dat aan halloween deed
denken, der was duidelijk over nagedacht. Het kostte ons dan ook
een volledige namiddag en avond om de zaal in orde te brengen
maar het resultaat mocht er wezen.
Van Toopjes pompoenen, fluosticks en kruizekes tot doeken met
Halloween taferelen en natuurlijk ook de flashy mutskes .

Dankzij een toch wel opvallende affiche en kaartenverkoop wisten
vele studentjes af te zakken naar deze scary-place{o-be.
Den John aka E-PRAE was Dj van dienst die naarmate de avond
vorderde bij het publiek het beest naar boven wist te halen.
Toch wel opmerkelijk hoe vlug die lightsticks hun weg van aan't
plafond tot in de handen van de ingenieurtjes vonden.
Blijkbaar is dit speelgoed niet alleen weggelegd voor den S maar zijn
er wel degelijk meerdere 2O-jarigen die zich er kostelijk mee kunnen
amuseren den donker.
Ook den drank ging vlotjes over onze offer tafel wat we alleen maar
konden toejuichen.
Het feestje ging nog door tot in de vroege uurtjes waama uiteindelijk
met zeer kleine oogjes begonnen werd aan den opkuis.
Achteraf gezien verdiend elke kring toch wel een serieuze pluim
zowel om het ter beschikking stellen van werkvolk als partypeople.
Keep up the good work!

Meer foto's vind je terug op de site van den EM, S en E

,

Sam
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Iedereen die zin had kon op donderdag 3 november mee gaan
bierbowlen. Bierbowling is te vergelijken met ne cantus zonder
liekes waarbd diegene die de kunst van het bowlen bezit, strafkes
mag uitdelen aan de minder ervaren en hopelijk dorstigere personen.
De Kirvin uitbater, in Mechelen aan't station, waar dit evenement
meerdere malen plaats heeft, begint de clubs en de kringen uit
Katelijne ondertussen te kennen. Ook ditjaar was er weer een
massale opkomst van leden en oudleden die zich met bal en pint in
een gezelligde toestand wisten te gooien.
Het begon allemaal met het kiezen van verplicht schoeisel waann
iedereen zich even ne clown mocht wanen. Eens de ploegen verdeeld
waren en de scheve koosnaampjes op de schermkes verschenen, kon
het circus pas echt van start gaan.

HetjonglerenflerJongreren mel oe geKreuroe oallen was ecnter nlel voor tec
weggelegd. Hierdoor kwam voor sommigen de baan na enkele

met de gekleurde ballen echter niet voor iedereen

spelledes vlugger bol te staan dan hun eigen glas.
Kogelstoten, achterwaarts of door de benen, het waren allemaal
technieken die getest moesten worden.
Een kleine rustpauze in de space-stoelen achteraan de baan en men
kon het shoot-gevecht met de kegels weer aangaan.
De stikes en de spares vlogen er werkelijk in het rond.
Enkele vrouwelijke deelnemers waaronder ons allerbeste Mawijke
hadden op het einde van de avond kleine motorische problemen; het
eventueel nog scoren met ballen ging verder uitblijven.
Anderen begonnen het personeel van de Kirvin op de wijen en
kregen hier later op de avond nog spijt van, é Diet.
Wanneer foto's trekken en schermlezen moeilijk werd, was het
stilaan tijd om de trugtocht richting Wachtzaal in te zetten. In
Katelijne werd de avond afgesloten en nog gezellig nagepraat.
Diegenen die afirezig waren hadden dus duidelijk ongelijk en
kunnen hun schade volgendjaar proberen in te halen!

24
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