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Verlies vooral de valven niet uit het oog
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voor de juiste dagen
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Wat het deze keer allemaal inhoudt...

l. Inhoud
2. Hagar
3. Voorwoord
4. Krant: Sluitingstijd in Vlaanderen
5. Bert
6. Senior aan het woord
8. Nieuw Praesidium
9. Ondeugende gedichten
l0.Garfield
I 2.Geronimo's brainteasers
14.EM-casino
l6.Schijt je rrjkl
l S.Zweedse puzzel
l9.Boerken Kevin
2 I . Voor de sportievelingen
22.Wist je deze al...
23.Krant: Brieven aan uw verzekeringsagent
2 4. Oplossing Zw eedse puzzel
Aktiviteitenkalender
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Hanswi,kstraa t I ' 2800 Mechelen
ïel. 015/42 24 92 " Fax O15l42 39 72

Lange Molenstraat 20 ' lB00 vllvoorde
Íel. 021252 A7 50 - t^x 015142 ',J9 72

ZEEFDRUK . GRAFISCH BURO
Koolstraat B ' 2800 Mechelen

Tel. 015/20 09 88 . Fax 015/20 61 36
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6ls nle0we redacÍor oeem lk mlh p€0, ol beter mlh loeÍsenbod,ln

handeo om ldlle van dlensÍ Íe djn en wal l€espÍeder le bezofien. Efi

ple et aaàn vn zelrer makeol

0e eersÍe fnog rusÍlÉeJ w€ken llÉ§eo achÍer d€ rug; maar rustlÉ zal het

nleÍ bluwo. En daar zal deo EM lullle eBn haodle ln help€n. oe oleuwe

ledeo uan heÍ a?esldlum vll€8en €r met voll€ moed ln om lullle al d€0

amblance te Íeueo daÍ ne sÍudatÍ u€rdleíÍl

lk zou Jullle zeker aanraden de l€l€md€r e0 de valv€n ln heÍ ooí Íe

houden, zodat we er sameo tegenaao kffineo Íaao. Hoe meer zlelen, hoe

me€r vf€ngd fre l€nÍ daÍ lr,€l,ll

lk hoop Jullle ln led€r geval op de volseod€ aldt lÍelÍ Íe ku0nen

veruelkomenl
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Senior dixit

Commilitones,

hier zijn we dan met een nieuw emmerke. Het academiejaar is terug
begonnen, wa wil zeggen da w'er weer vo or 100Yo kunnen tegenaan
gaan (als da nog nie het geval was). De eerste activiteiten zijn al
achter de rug, maar geen nood (mocht ge ze gemist hebben) d'er
staan nog tal van activiteiten te wachten. Zo was er al onzen alom en

immer bekende oasino-night. Met tal van prijzen, the colour of
money, de geur van een goei sigaarke, gefoeter (vooral met den
Black-Jac§ hier en daar, heeft alleman zich toch goe kunnen
amuseren. Waar er minstens evenveel plezier is beleefd was dan toch
ook wel op orzen Jenever-voetbal. Zoals elk jaar den EM tegen den

S. Spijtig was den opkomst dit jaar gene vette, langs den andere kant
natuurlijk: weinig volk & veol jenover.... 't was plezant. Ik zou het
bijna vergeten maar den eerste EM-cantus van 't nieuwe jaar is
ondertussen een feit. Dat er massale bolangstelling was, valt alleen

maaÍ aan te moedigen. Resultaat: eon half nieuw Praesidium (en wa
voor een), veel ambianco, voor sommigo ne stevige kater,.... Voor
diegene die er den eerste koer nio bij konden zijn, wees gerust den 20

december is er onze konijnooantuo (mmmmm,...., minstens evengoe).

Veel vroeger is er ons 2o BM-cafó: op vrijdag 13 november. Alle
zwarte katten, Freddy Krugerkes, hokoon,.., op post den. Want dan is

't moment om op uwen bozem to epringon on recht in de Wachtzaal
(dan omgetoverd tot spookkot) to vliogon voor onzon Halloween-
party. Ambiance verzekerdl ll I ll En dan io or nog onze "Schijt je Íijk"
natuurlijk. Die zal nu toch doorgaan op dlnsdag 17 november. Den

opbrengst zal gebruikt worden voor onze 2 Fosterparents kinderen.
Trouwens tijdens de verkoop van de percelen (in onze stand in de
inkomhal), zal de kaft met alle info over die 2 kindjes terug te vinden
zijn. Toch is er nog iets da moet gezegd worden, nl. het spel is iet of
wat veÍanderd t.o.v. verleden jaar. Ten minste als ons Bella een
beetje wilt meewerken natuuÍlijk. Als ge juist wilt weten wat erbij
komt, ge vindt alles terug aan onze stand. Ook zullen d'er weer
schoon prijzen te winnen zijq dus koopt zoveel mogelijk lotjes en
probeert uw familie, vrienden,... te oveÍhalen om mee te doen en een
van die prachtige prijzen in de wacht te slepen. Naast .actie, op het
veld (van ons Bella) zal er ook nog heel wat te beleven zijn naast het
veld, dus komt allemaal op den dag zelf eens koekeloeren en geniet
eÍ nog van zou ik zo zeggen. In de hoop jullie allemaal terug te zien
op een van onze bangelijke activiteiten (of iets dergelijks), groet ik u:
Ugh. Tot binnenkort.

uw senior, Jochen.

A ï.
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NIEWE PRAESTDIUM III
ONDE,UCiENT}E §trDIgHTE,N .MÀBKVÀN DEN
uYrm

Prae§e§: 
'l,chal 

uefion!€n í4EM Mech'J 
Da GEsIJtcIITtrN zItIN D8IELEDIa

Utce+raes6: Frank oe BoodÍ fSEMJ MÀNNEUJK, VgoU$If,UJK EN ONZEDIG

*

o,ae§lor: eodv APtll f4EM Mech'J 
Mst ou HuroEN vAN DE DIE8EN

Fee§Íl€ld€r: chd§Íopt Janssens Í4EM Affiom., ZIET IriEN V8oUUíEN ZICII VEBSIERf,N

lustrumpraeses: Íhtrreo Ttmmermam Í4EM Mec[.J M*À8 DE HongNs vÀtrl HUN rop
ZETMEN BIJ DEM*TNENOP

eb.,acÍls: Gr€t€l orles í3EMJ *

RedacÍon Neltv Gooss€ns Í.EMJ l"'enr oNs rgEstEN' LÀÀT oNs KIJNKEN

ÀF EN TOE §TUDE8EN, ON§ BEDEINKEN
CursusdeosÍ 3e taan Drles laurqls (!EMJ gN Hgf MgUWg SCflOOIJÀÀB BEGINNEN

cur§usdl€nsÍ 4c JaaE Jan couilots f4Em AoÍom.J MET BE§CIIUIT EN À§PIBINtr

»

f,,snsr osso zE DE GoRDTJNEN Drcrrr

DÀÀ8NA TTÀA8 JUEK UTTEN IIET UCITT

IIIJI STRoMPELDa IN Ï ourlen nono
. zs suspVÀsrroEN HIJ H.[ÀBVoND
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§»c

I
(.]

SNACKS
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40,-
45,-
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60,-
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r00,-
130,-
150,-

180,-

40,-
45,-
50,-
50,-

40,-
60r
65,-
70,-
75,-
80.-
90,-

Kip Ha\Yai'aans

Martino

tl rAcÉÍ Íeeu6 }JÀaa
l 'N "ROOÍSÍ tN 0É WLÉÉ,

i
i
i
?

I
i
I
Í
ït

rl< oac!Í 04Í <aTTEN aLTl.lO
ZO 6€SàNNEN WA€F]!,,,

vÉ@a:6€\t)

Croque Monsieur
Spck rnct cieren
Vol-au-r'cnt met brood
Spaghetti klein

groot

Lasagna

BELEGDE

Kaas / Hesp

Préparé
Tonijnsla
Kipcurrysla

BROODJES

I !;

DRÀn*l( EN

Jupiler / Nr\
Palnr

Koninck van 't vat
l{oegaardcn
Gueuze
Krick
Tuborg
Duvel
Hocqaarden Grand Cnt
l-cffe bruin

Porto

Frisdrankcn
Fruitsap
Icc Tca
\\ranne dranken
Chips

<}IÉqzÉ<Ae€€Í utÍ-
Qé^tezÉ1 o^Í <É1E).1
NIEÍAI-TIJO @ HITN dí-

;

ËÉí1iÈ@Ht]ítr!éJ,

lq.t

Krabsla

35-í0,-
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A

t

Àc.. )3.

SITATII]N



Een terugblik op onze EM-casino-night!

Vrfldag 23 oktober í998. Op deze bewuste dag
zou het eerste EM-cafe van dit academielaar
doorgaan. Het geheel stond in het licht van het
caslno en vond plaats In de Wachtzaal. Zo
omstreeks 8 uur werden de eerste gasten
enthouslast ontvangen door een keurlg en net
ultgedost praesldlumteam. Net ultgedost zonder
twflfel: de attrlbuten zoals die anders alleen met
een examen zlchtbaar z[n, waren overvloedlg
aanwezig, met dat vercchil: in het andere uiterste
van sfeer. Vooral onze praesidlummelslea met
hun exclusleve look verdienen een extra pluim.

Waarom? Tla, als je dat niet weet, kan ik maar
één ding zeggen! le moest er maar geweest z[n.
§feer was er echt. Alhoewel de gasten zo wat
langzaamaan blnnenkwamen, waE het tegen een
uur of halftlen toch wel vollen bak, en dat ts
menlge uren zo gebleven ook. Wle eens een gokle
waagde, la, zeg het maar gerust, was over het
algemeen voor de rest van de illd er ntet meer van
weg te slaan. Bovendlen confinu goede muzlek,
af en too een gezellige babbel, een frisse plnt en

een lekker haple tussendoor. Wat wll een mens
nog meer? Dlt om maar te zeggen dat de
aftrrezigen, zoals altijd natuurlflk, we6r eenc
ongelfik hadden. Derdelaars waÍen er nlet zo
talrilk, maar degene die er waren, zullen vast en
zeker hun gezlcht de volgende keer ook wel laten
zlen. En voor degene voor wle het toch nog het
eerste bezoek moet worden: ats ge komt, zult ge
er zeker geen sp[t van hebbent

BeÉ,3EM

).1, )s.
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Bu!rirch
gebeígr€ &n95pel

lraàgh€id

glàibier

spoedig

gesóÍih legeruim-

rir.l

§p,jleÍ
gerijk

honinqbij

geplooid

te eniger

aalgeeÍ

g€Í€ld

kleine kip

gevar
gen|§

vkqeÍei

Nigeíia

godheid

erlhuisje

opsidliè

WÉ VERLIEFLI, O? EEII ZWI'N
NËÍ OOKZËLF EEN VÀRKËN ZIJN!
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Voor de sportievelÍngent

No enkeh voetboknoichkes kunnen we enkel nog rnoor
voststellen dot den EÍ.4 nog veelrnoei oeíenen... en dot
goon ze doen ookl Moor hlervooreotrden onze sho?ïers
grodg wot heer rekenen op stetn en dtis voorol op
supportersl

Voetbol: EM - E... lo - 2
El4-5... 0-il
El,4-Ow,..o-t5

(íll)

(oel,oeÍ)

Dts ledereen b von hdrte welkorn ornzelÍ een steentJe bU
te drogen op of noost het veldíll

P.5.

Ondertussen hebben den EM en den S nog een "Jenever-
voetbolleke" gehouden. Den uitslog zou ik niet meer weten,
mqor we hebben ons goed geomuseerdl

20
Lt.



Wist je deze a1...

. . . Appelsienhuid volgens de Venneman hetzelfde is als

cellulose (hij bedoelde cellulitis)

. ..De Witte nog ni weet wat zijn vriendin studeert

. . . hieruit zIn interesse duidelijk blijkt

...De Jurgen de broeken van Levi's te spannend vindt aan zijn
ballen
... den Eric hem de raad gaf eens het mannenmodel uit te testen

. . . na een eenvoudige receptie de Jurgen nog wel weet wat
doet, maar zijn voeten niet meer

.. .De Carsten zomaar durft te vragen 'Mag ik wa van da wit
goedje want hij heeft ni genoeg getrokken"
...wij wisten ni dat hij zo'n pervers manneke was

.. .wrj vragen ons af wie getrokken heeft

.. .Meneer Engels durftle zonder schroom meneer Courtois

meneer Bourgois noemen en dat wij da niet zouden durven

. . .Er was researoh gedaan naar onze studie

.. .we zouden allemaal afstuderen als Burgerlijk Ingenieur

hï

LL.
cx

lVadÍon1 ben ik voor alles veÍart-

s,ootdgliik? De andere kon ook

det rijden.

lkkondie voetgangerniet zien wanl §"
hij verdween in een flits onder mijn ;}V

o,*,n*r*,1ïï*'bd;**l 
- 

-^§ -§sr1"
-'ï;Ï,-,:endewagenvóír 

§ o"§ --::-

§",
'.§
.(v

Er is een tak op mijn hoofd gevallen

teruijl ik lag ie slapen. Kunnen wc

dit beschouwen als een werkonge-

val?

il'öiiffi#ï;ilïï;ilË .§i.- "e -a ^rYC

ffJJ,i'##ïilJliiË:l.}ï1'." 6§ "i"-_§'"" §- ^8s :ïJJ,ïï"flïliïiïJ.,,",,',,ï,ïfl
oo*-ö 6ï\' O :'o kumen neersctuijven. Zal ik e-ens

r-^"§ . ^cs-- _§1§ ï.il.jí*lïïd,'#:,jïl'Jtr:

"."J ,i.§ :ó§ " *t'{::*

;il1,-riÍ:.-*"**- .§- ^r."§ 
§.t§

-*: § "."Ë" 
ifi,ffi[if:.'iiffi

;--q . lk hèb_e,eq.§rilshende.wagen ge-

x.- s raalt die van do andcÍE ka hram.

.S-iV Ik weet dar ik zondeÍ kijken her

.\k .p- kuispunt ben overgeslokén, maar

§- een uur vroeger was ik daar al gepas-

\ seerd en toen was de weg wél vrij.

Ik heb mijn rechrerhand sekwerst
tijdens her klussen. Niet 

-rlat.miin

linkerhard miurlerwaardig is, mó
dat werkt toch rager.

Na uw bezoek ben ik zwange{ ge-

worden en nu wil ik graag informa-
tie oveÍ een levensverzckering,

Het ongeval is gebcud toen il de
wagen volgde dic vmr nij rced cn

ikzelf werd gevolgd dmr dc wageo

die achter mij rced.



L o L A_.

R
T

o

r---1
opSiciliè

IA R É D E

R o C
qlàrbeÍ

P I
^/

lr
r

,-bel E A 'R E h E
^r

R,l A L S L

le I P o o liqeLlfr Y R Art
? L U L P

Y

A E L
seliik

nFe"p" E É

V

^/

D f,

A E L Í É
,A

R o

to
D N

^/

o 6 A L s

É T
--r

T htik

(hin.

I

'N L z T

L L A
t,rí o

r V

A
Y

G É. o À4 É

V

K I P
,,,jio"

R I

I Y

14 b >C
e

E C N

G I

^,

Lt
V

A L @

'K À
NiqerÉ

rL

L.l.
45.

Snackbar
Peter Pan
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-Kate lijne-Waver
/3t9194-Fax0l5 1319t30
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