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-2llll z « Schijt je Rijk » I

!-24/11 :Galabal van Hodena
-28lll : Konijnencantus (met eventueel Vol-au-vent
of gewoon frieten voor de lieÍhebbers !)
-5/12 :tr'ilm-avond met den EM !

de
film)
-7/12 :Smartlappen in Leuven (via het Verbond)
-8/12 : EM-café ) Casino-avond met leuke
pnJzen
-l9ll2: Bowling met den EM.
-Kerstvakantie , nieuwjaar en daarna nog die
examens....
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IIIHOUDÍTAFEL:

-Een voorwoordje van de redactor...
-Praeses Dixit : onze Praeses aant woord.
-Een kruiswoordraadsel om de saaie lessen
dan wel ? ?)wat aangenamer te maken...
-Een horoscoop die tenminste de waarheid
-Den EM goes karting : een verslag van de
van onze reporter ter plaatse. . .

(welke

-En overal zo een beede CARTOONS, CARTOONS,
en nog eens CARTOONS....
-Een must : de EM-kalender.
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Y0ORWOOÀO:
Dag collega emmers,
Jullie hebben nu het allereerste exemplaar van « Het
Felbegeerde Emmertje » van het nieuwe schooljaar en
vooral van het nieuwe praesidium injullie handen.
Ik hoop dat dit boekje alles heeft watjulie ervan
verwachten, indien dit niet het geval is ofalsjullie
suggesties hebben voor de volgende edities, laat dan
gerust iets weten, bijvoorbeeld door een briefie in
mijn kastje §o 8063) te deponeren.. .

Dit nummer bevat eigenlijk een bom (neen, niet zo
één idioten) aan informatie, daarom deze wijze raad,
smijt het zeker niet direct weg ! Ik ben er zeker van
datjehetjezelfnooit zou vergeven, moestje één van
die fantastische activiteiten die gepland zijn gemist
hebben. En fantastische activiteiten zullen er zijn ; er
zijn natuurlijk de jaarlijkse activiteiten zoals « schijt
je rijk », de casino-avond met leuke prijzen en wat
later het EM-weekend, dat er veelbelovend uitziet
(hierover volgt zeker uitleg in volgende edities).
Hou vooral de valven in't oog en doe mee aan die
activiteiten, het zal je niet berouwen !

Dit was het voorlopig voor mij, afspraak de
volgende editie en hopelijk vroeger al (op de casino-
avond bijvoorbeeld cf. de kalender op de
achterkant).
Groeten,

Vincent.
P.S. :Iedereen die een artikel wil schrijven of
voorstellen heeft voor de volgende exemplaren, laat

me gerust iets weten. ( kastje 8063)
P.P.S. :Wat zouden de oud-leden ervan zeggen om
een « Het felbegeerde e-Emmertje » te krijgen in hun

? Laat gerust iets weten op
WillemsíDhotmail.com

e-mail
Vincent
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?NAESES DNIT :
Beste studentjes,

We zijn nog maff pas begonnen en nog altijd aan het
feesten, maar ondertussen is het al half november
geworden. Maar niet getreurd, dat wil niet zeggen dat
het nu gedaan is en we collectiefachter ons bureautje
blijven zitten.Er zijnal grave activiteiten geweest en
er volgen er nog.
Hopelijk is de 'HALLOWEEN PARTY' een succes
geworden ! ! (dank aan alle aanwezigen).
Voor de andere activiteiten moet ge u ogen maaÍ open
doen, het staat in dit boekje, het hangt op de valven
EN het staat op onze WEB-SITE ! !

Zoals ge al wel vernomen zult hebben gaan we skiën
met den EM. Als ge dit leest moest ge normaal al
ingeschreven zijn, MAAR als je het vergeten bent en
toch mee wilt, contacteer ons dan onmiddellijk!! It
will be great!
Ik hoop jullie veelvuldig te zien op de komende
activiteiten en vergeet vooral de konijnencantus op 28
november niet. (Er valt ook vol-au-vent te bikken.)

'11 bc riphl {,}pi?. I^ct rne -'art Uids 1jfi
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ilo$0sGooP :
Ne keer iets anders als de horoscopen van de Flair

Ram: 2I maart - 19 april
U bent het pionierstype. U bent snel boos, ongeduldig, steekt
uw neus in andermans zaken en u geeft slechte adviezen,
Kortom, u hebt een karakter om op te schieten. U hebt
borsthaar op uw rug en u heeft een slechte intieme hygiene.
Stier: 20 april - 20 mei
U bent praktisch en volhardend. U hebt een angstwekkende
vastberadenheid en u werkt te hard. Men vindt u koppig en
kortzichtig.U bent communist. Stieren zijn ongeschikt om mee
samen te werken. U kunt niet relativeren. U gelooft in smurtén.
Tweelingen: 21 mei - 20 juni
U bent snel en intelligent. Iedereen houdt van u want u bent
biseksueel. Echter, in het algemeen verwacht u veel te veel
voor veel te weinig. Met andere woorden: u bent goedkoop.
Tweelingen staan algemeen bekend als incestplegers.
Kreeft: 21 juni -22 itli
U bent sympathiek en u luistert altijd naar andermans
problemen.Andere mensen vinden u een watje. U stelt alles uit,
dus u bereikt niets in uw leven. Kreeften zijn
uitkeringstrekkers. U heeft problemen met uw haarkleur en

lengte.
Leeuw: 23 juli - 22 augustus
U heeft een grote groep vrienden. U manipuleet en bedriegt
hen. U bent jaloers en paranoide. U kunt niet tegen kritiek.
Mensen die u niet bevallen maakt u zwart. U maakt uw eigen
waarheid en u gelooft daarin. Leeuwen zijn onbetrouwbaar.
Maagd: 23 augustus - 22 september
U bent het nette type en u houdt niet van rommel. Men wordt
gek van uw Schoonmaakwoede. U houdt van dieren: u neukt
mieren en u zift muggen. U bent koud en ongeinteresseerd en u

Weegschaal: 23 september - 22 oktober
U bent het artistieke §pe en u kunt niet zo goed lezen. U weet het
verschil tussen kunst en nep niet. U bent homoseksueel. Uw kansen
op werk zijn nihil. Weegschalen gaan dood door een
geslachtsziekte. Men neemt u niet serieus.
Schorpioen: 23 oktober - 21 november
U bent het ondememende type. U hebt een vlotte babbel. U behaalt
uw successen vanwege uw totale gebrek aan ethische noÍÍnen en
waarden. U bent necrofiel. U hebt problemen met uw gezicht.
Schorpioenen worden vermoord.
Boogschutter:22 november - 2l december
U bent optimistisch en enthousiast. U hebt de vervelende gewoonte
op Uw geluk te vertrouwen omdat u absoluut geen talent hebt.
Boogschutters zijn aan de drugs of aan de verkeerde drank. Men
lacht u uit. U maakt carriere in karaoke.
Steenbok: 22 december - 19 januari
U bent conservatief en u bent bang om risico's te nemen. U ligl het
liefst de hele dag in bed. U bent lui. Er is nog nooit een belangrijke
steenbok geweest. Op feesdes bent u niet weg te branden.
Steenbokken zijn nog saaier dan Maagden.
Waterman: 20 januari - 18 februari
U bent het nieuwsgierige type. U bent roekeloos en onhandig. U
verbaast u telkens opnieuw over de kleinste dingen. U leert niet van
eerder gemaakte fouten. Men denkt dat u debiel bent. U heeft
zweetvoeten en u gebruikt geen deodorant.
Vissen: 19 februari - 20 maart
U heeft een levendige fantasie. U kunt fantasie en werkelijkheid
echter niet uit elkaar houden. U denkt dat u gevolgd wordt door de
CIA ofKGB. U heeft geen zelfrerfouwen en u bent een lafaard. U
doet vreselijke dingen met kleine dieren.

valt in bed direct in slaap. Maagden werken in een bibliotheek.
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Ongeloofelijk, muy impresionante, geweldig,
fenomenaal, groots, indrukwekkend, plezant...Ik denk
dat dit ongeveer de woorden zijn die mensen zouden
gebruiken moest je ze vrager om de karting te
beschrijven. Wat wil je, een Y, urr karten op een
geweldig circuit (met zelfs een deel buiten) voor de
luttele som van 350,- ! ! Na afloop stond op ieders
gezicht dan ook een brede glimlach van oor tot oor.
Zo zie je maar dat een activiteit met « den EM »
onmisbaar is en zo weet je waaraan je je mag
verwachten voor de komende activiteiten dit jaar.
Maar terug naar de karting. Iedereen (die bij de
gelukkige eerste 50 ingeschrevenen behoorde) heeft 2
sessies gereden. Na de eerste willekeurig ingedeelde
sessie werden 5 nieuwe groepjes gevormd op basis
van de snelst gereden rondes. Zo zat iedereen samen

werden de « traagsten
en de « snelsten » niet
trageren.

meer van de baan geramd
gehinderd door de

met mensen van ongeveer hetzelfde niveau. Hierdoor

Op het einde van de avond werd de 3 besten (met
natuurlijk onze Praeses op 1) een podiumplaats
aangeboden met een applaus van de resterende groep
en, Iast but not least, kregen ze een fles schuimwijn
die ze op mekaar mochten leegspuiten...
Na deze ceremonie splitste de groep zich in 2. Het
eerste deel ging gretig in op het << 30,- voor een
pintje »-aanbod van de uitbater, terwijl het tweede
deel zich terugtrok naar het « Palladium » of « de
ïVachtzaal » om deze geslaagde avond afte sluiten.

» niet
meer

,1L
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EGEMIN NV

Bredabaan 1201 ' 2900 Schoren

Tel.: (03)641.12.12 . Faxr{01)641 13.13

E-maiI inÍo@egemin.be

websiter http/ 
^aw.egemin-be

MATERIALS HANDLING SYSTEMS

PROCESS SYSTEMS

BUILDING AUTOMATION & CONTROL PANETS

PRODUCTS & TECHNOTOGIES

ENGINEERING & CONSULTING

24/24 H SERVTCE
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