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Een woordje voorof...

Ik ken het Íanomëen voorwoord oversloon en meteen verder bloderen
noor de verhaoltjes en spellekes!
l odr voör diegenen die toch de firoed vinden od dit te leten v'lil ik
moeite doen en iels zinnigs öp popier probëren helten.
Ee?sl en voorol zou ik largs deze wegl in noom von het hele
proesidium, me willen excusèren voor de probleempjes Ínét de
oktiviteiten-doto. We doen ons best, moor we 2ijn meï zès kringen en
don nog de c
orgoniseren..
In heï begin

ubs nieï te ve?geten. ledereen wil vanolles

onder stoot in de weg en jo, sneeuwbdlefÍect (wel ondervonden
zeker).
rlÀoör we zullen er in de toekomsi oon werken!
EEN RAAD: VALVEN ONDE§ DE LOEP NE,{AEN!

Toch wil ik
een succes

opperbeste

.soep (het bollekes).
wos ét eei kolénder, één oktiviteit wordt verplootst, een

nog even vermelden dot de okfiviteiten v6n vorige hoanden
warenl Zii die oanwezig woren zorgden sleedí voor een
sÍeerl

Ik nodig jullie zeker uit op de volgende okf iviteiten. We proberen er
in ieder gevol ol het mogelilke te doen om ambidnce te verzekërenl
En voor de monnen von den bosket: sorry von de truikes (lnoor dot is
eigenlijk niet oon tnij oln me hiervoor te elcuset en, moorJo, er moet
iemond het doen hé).

En nu gouw noor de spellekesl

Nelly

Bijno vergeten: sttccès hè monnen (en wouwen!) meï
Moor voorol een goed kersffeesÍje en...sonté op heï

het axomèn!

nieu*e joarl
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Studenten
De Nayer
steunen hun
adoptÍe-
kinderen
SINT-KATELIJNE-WAVER

De studenten van het De Nayer
Instituut hebben op een ludieke
manier geld ingezameld voor
hun adoptiekinderen. Het gras-
veld in de buurt van de campus
werd door de afdeling landme-
ters verdeeld in vakjes r?n twee
op twee meter. Wanneer Bella de
Koe haar lading dropte in een
van de vakjes, won de huurder
ervan een CD-bon Yan
1500 frank-

Afgelopen dinsdag duurde het
Schijt-je-ijk-evenemen t van elf tot
drie uur. Intussen mocht er met
eieren naar het Eulasa-praesidium
gegooid worden en wanneer Bella
loeide was het bier een kwanier
lang aan halve prijs. Wanneer de
koe de staart opzette en plaste,
waren de sp,[ste.req.pinren.gratis.,
En omdar her frisjes was, werd er
ook gliihwein verkocht. Alles ver-
[ep zoals her hoorde, veel volk,
veei ambiance, veel drank. Dus
ook veel omzet-
De prijs van de driehonderdzes-

tig stukken grond die verhuurd
werden en de opbrengst van de
Bella-esbattementen ziin nos niet
gekend, maar de krinein ElËktro-
mechanica en Delta weten nu al
dat ze Jaleswari Behera uit lodië
en Wilson Geovany Ga-rcia uit
Honduras net zoab ïorig jaar op-
nieuw als hun adoptiekinderen
zullen kunnen beschouwen
Dries l.aurens, voorzitter van de

Studenteryaad: ,,Waarom we dat
doen? We leven hier zo goed en
een srudentenkring staat meestal
niet bekend als erq bekommerd
om het lot van ardàren buiten de
hogeschoolsfeer. Om het studeuti-
koze te combineren met het hel-
pen, werd er vorig jaar gedaót
aan Plan-lntemational, het lroe-
gere Fosrer Parents plan. Het geld
gaat niet rechtsteek naaÍ de kin-
deren, maar wel naar plan lnter-
national die ter plaaBe zorgt voor
de uitbouw van een degdijke in-
kastructuur van school, zieken-
huis, woningen, wegen en water-
Puften.
,,Met ongeveer 820 frank DeÍ

kind kan Plal Intemational heel
wat realiseren", weet Laurens.
,,Met de opbrengst van deze twee-
de 'Schijt je rijk' kunnen we de
dorpen van Jaleswari en Geovanv
weer een eindie mee op wep hel--
pen." (WHD) -



SENIOR DIXIT...

Commilitones,

het einde van den eerste semester zit eraan te komen.
Voor het zover is, zullen we eerst nog wel lekker konijn kunnen
verorberen op onze overheerlijke, sterk geurendg goed
smakende, feestelijke konijnecantus. Naar goei gewoonte zal er
ook nu mega sfeer en ambiance zijn en dus een goei reden om er
nog es goed in te vliegen (ust be there or be...). Daarna wordt
het immers weer bittere ernst met al dat blokken en examens-
gedoe in 't vooruitzicht. Doch, commilitones, wees niet
getreuÍd, want eveneens naar goei gewoonte volgt er op nen
eerste nog altijd nen tweede semester (en wa voor ene). Een
week-end naar de Ardennen, een lustrumweek met top-oËthe-
bill een galabal en tal van andere aktiviteiten die zeker di moeite
waard zullen zijn. Reden genoeg dus om niet af te haken ofom
er eens bij te zijn of gewoon om es wa stoom af te blazen na al
dat harde gezwoeg.
Vooraleer het zover is, zijn er nog de jaarlijkse eindejaarsfeesten
(lees: de kalkoen-en-andere-gespuis-zwelg-Gesten). Daarom
commilitones wens ik jullie allemaal ne zalige kerstmis en een
gelukkig nieuwjaar met veel plezier en vertier bij den EM én
wens ik ieder van jullie allemaal nog veel sukses met de
examen§.

That's all folks... (at least just for now)
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Human
Machine

Beste EM-mers/slers

Zoals de meeste reeds weten bestaat onze Kring dit raar
35 jaar. Dit is het enige jubuleum van de EM tot op heden
dat gevierd wordt. Vandaar dat het belangrijk is dit
LustrumÍeest onvergeteliik te maken.

Het is misschien wat vroeg maar noteer alvast volgende data
in jullie agenda:
woensdag 10 maart 1999 15.00h colloquium gevolgd dooÍ
een receptie
vrijdag 12 maart í999 galadiner gevolgd door een galabal
Dinsdag of donderdag in dezelfde week zal er een
onvergetelÍke Lustrumcantus doorgaan.
Van de andere activiteiten horen jullie nog wel!

lk zou zeggen nu is het gewoon aan jullie om massaal op de
lustrumactiviteiten aanwezig te zijn en het kan gewoon niet
meer stuk !!!!!

Een oprechte dank gaat
Pauwels Trafo, Abay TS
die ons dit jaar Ínancieel

uit naar de írma's:
group, Seghers better
steunen.

technology

=Z€lr Groetjes en goeie partieels!

Katrien, jullie Lustrumpraeses

Bintz tedrnics

,n.rtsdEpp.lll. ,er.l & v.rtoop

BdrtoílaaÍ 25, s-r9ro Zarentem
Íel 02/720 49 16 - Fat< O2l72o 37 50
.-m,il: irfo@biítz-i€.hni.í bé

v.rl@pl6rt@r o- d w-vL.nd.m
AoÍ..u deEnt FhndE or. .i o.c
Kalkhoeveííaat 1. 8.4790 WaÍetem
Íel 05616)0 )7O F^\ 05616)0 ,11

INW§;AIn1

Bintztedrnis lnterfaces

Lauer is de enige fabrikant van HMI
die op meer dan 30 verschillende
PLC-systemen (Siemens, Omron,
Telemecanique, Allen Bradley....),
kunnen aangesloten worden.
Deze aansluiting kan serieel (RS232,

TTY, RS422, R5485) gebeuren of
via een bussysteem(Profibus,MP l,
lnterbus, Canbus).

Naast de bedienconsoles (Pcs)

en de tekstdisplays (Lca) heeft
Lauer ook industriële PC
(vPc).

Su rf naar www.systeme- lauer.de

Binfz technics is al meer dan 40 jaar actief op de Belgische
en Luxemburgse markt in de toelevering van industriële
componenten voor automatisatie.
lmpulsgevers, tellers, tekstdisplays, bedienconsoles,
nokkenschakelaars, machinebeveiliging, sensoren ...enz,
zijn nog maar een deel yart het ganse gamma.

(r iP

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Wim Van Muysen op het nummer 02/7'13 06 41.



AbayTS Group

Abay TS Croup is een multidisciplinaiÍe
groep die technische totaaloplossingen
aanbiedt op het vlak van elektriciteit,
buisleidiÍgen, elektÍomechanica en
industÍièle autometisatie.

I
Dc I'aurvcls Grocp bchood tot de lop licn val| dc wercld ir] dc scctor van dc bouw
van dÍiclasige (ranslbrnratorcn. f)c Crocp hccÍl op dit rrrorrrcnt zcvcn
produktievestigingcn, waarvan dric io Bclgiö er telkcns éón iD C'anada. dc VeÍe ;gdc
Slale van AnlcÍika, l (lonesië cn lcrland. ln lotaal wcÍkcn ir dczc onderncnringcn
nléér dan 2.000 pcrsoncelsledcn die instaan vooÍ ecn j aarpÍod uct ie va 26.000
transloÍnraloren dic sarnen ruim 30.000 MVA veÍtcgc wooÍdigen. In Saoedi-^rabiö
worden distributietrans[ormatorcn cr) conrpacte onderstations ondcr Pauwels-liccntic
gebouwd.
De Pauwels Groep is cen "FullLinc Supplier". Het vollcdige productieprogramma
omvat: olicgevulde dislributietranslormatoÍen (100 kVA tot 5.000 kVA,/36 kV).
giethars-transformatoren (tot 10000 kVA./36 kV), vernrogentranslormatoÍen (5 MVA
lot 575 MVA./
500 kV), autotransfoflMtoren (tot 400 MVA,/s00 kV), rÍansformaroren vooÍ I{VDC-
stations (rot 315 MVA/5oO kV DC).
Pauwels International N.V., de overkoepelende houdstermaatschappij heeft een ge-
consolideerde jaaromzct van mééÍ dan 9 milliaÍd BEF. Ruim de helft daaÍvan komt
voor rekening van expoí buiten Europa. De Pauwels Groep heefl een wereldwijd
netwerk van agcnten en klanten in meer dan 130 landen. MeeÍ dan 450.000
transformatoren zijn nu al over heel de wereld in gebÍuik

Het succes van de Pauwels Croep is gebaseerd op flcxibiliteit en competitiviteit evenals
op kwalileil en betrouwbaarheid. Pauwels werkt conform de inrernationale ISO 9OOO
norm. Voor de diverse types tÍansformaloren werd aan Pauwels hel ISO 9001-
cenificaat toegekend.

Pauwels TrÍ[o Scrvice S.A. veÍricht alle mogelïke herstellingen, binnen de kortst
mogelijke tijd, waar ook teÍ weíeld. Als blijkt dat de reparatie niet bij de klant kan
Sebeuren dan wordt ze uitgevoerd in de goed uitgeruste werkplaatsen te Chaíleroi
(Belgiè). Samen Ínet de service-organisatie in Mechelen en gelijkaardigc diensten in de
Verenigde Staten vaí Amerika, Saoedi-Arabië, Indonesié en Curasao vormt pauwels
Trafo Service een wereldomvallend netwerk. Pauwels waarborgt dan ook wereldwijd
de goede Berking van haar transformatoren.

Pruw€ls Co tracting N-V., opgcricht in 1977, is lritgegroeid tor een belangrijke
divisic binnen de Pauwcls Croep. Deze onderneming is gespccialiseerd in hct ontwerp
en dc bouw van conventionele en mobiele onderstations. Ook projecten in verband met
(ransmissiclijnen behorcn tot de keínactiviteiten van ltauwels Contracting.
In 1995 verwierfPauwels Contracting de technologie en de know,how van dc
"Moloney Mobile Substation Unil", een màrktleider in Noord-Amerika op het vlak van
het ontwerp cn de constructie van mobiele ondeÍstations. Als een Ícchtstrecks gevolg
van deze ovemame wcrd Pauwels Contracting Inc. opgericht, llrct dezelfde locatie als
Pauwels Canada Inc

Abay TS GÍoup is gespecialiseeÍd rn
projectbeheer, engineering, montage en
onderhoudscontracten.
De groep is gestructuÍeerd in business
units met vestigingen over heel België.
AIs polyvàlente contractor stelt ze meer
dan 1200 mensen tewerk met een omzet
van ongeveer 5 miljaíd BEF.

Rue de Genèvestrrxt 4 - b 30 ll40 Bruxelle§-Brussel
Tel. : (02\729 6l II - Fax | (02)729 61 61

ln(ernet : rUltdibeysbe - e-mail : info@abayts.be

Contractors Industrial PlanÍs

Pow€rplànts& Distributioll

Projects Buitdiíg Etecrricat & HVAC

Maintcnance WÀt€r & Environmcnt

Power for the future
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Met 100,- maet je 100 dieren
kat l,- en yier muizen samen
één kopert. Hbeveel honden,

Een hond kost 15,- , een
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en muizen kan je kopen?
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euspeffifiereur

s een kuns[
o

I

want snordragers zijn
geen geschikte neus-
peuteraars. Een snor
gebruiken als pulken-
vanger is onsmakelijk
en een besnotte snor-
drager verraadt zich
als iemand die voor de
goede zaak geen vin-
ger wenst urt te ste-
ken.

De goefu zaak is in dit gcval
doodgcwoon hct neuspcutcren.
Over neuspeutcrcn schrccf Rol-
Ànd Flicket - dc flran promo-
veert zichzelf prompt tot profes-
sor jn de rhinologie - het boekje
Haal meeÍ il uw ivu; - De kunsl
wn het peulercn. Hct boekjc', vol
n(uspculcrnonscnS, vcrscheen

',orspronkelijk in lret Engels on-
rlcr tlr: titel Nosepiking for pleasu-

rt, a hantly guick.
we docn het allemaal wel eens

(volgens dr proltssor doen vrou-
rvcn het nooil, maar misschien
kan de man naast snordragers
ook vrouwcn nicl luchtcn), rlaar
rlccstal stiekeDr. Als wc betrapt
rvorden of zells dcnken bespied
re wordcr, dan zittcn we er wat

is ncusl)culcren? Ncusl)eutcícrt
is, kort eu 8ocd, het opdicpcu van
pulkcn of snot uit dc ncusholtc,
dat snot tussen duim en wijsvin-
ger tot een bolletje rollen, en dat
boletje írul, bulk, ol pulk) op-
eten oI wegschieten. zo wil Flic-
ket het.
Hij zct in zijn bockje ook dc

geschiedcnis een beetje naar zijn
hand (neus) en vcrwiist zo voor
hct ontstaan van het ncuspeutc-
rcrr naar de Koma Pulm, eer, oud
hiDdocïstisch geschrift, nrct hon-
dcrdcn variatics voor rhinolo-
gisch gcvordcrden.
Flickct had bij het scfuijvcn van

zijn boekje ongetwijfcld ook het
spreekwoorden- en gezegden-

woordenboek bij de hand, en
zocht daar gretig naar allcs wat
rnaar nlet,,neus" te maken hecft.
SoIrrs leuk, soms overdreven.

Diep
Toch wel een paar kccr hardop

gclachen. Flicket gceft namelijk
ook antwoord op vecl gestc'lde

vragcn vall bcgirurcndc ncuspcu-
teraars. zoals daar zijn: hoc dicp
kan ik mijn vingcrs inbrcnHcD?
Antwoord van de autcur-proft's-
sor.rhinoloog: als u urv vingcrs
zo diep hebt ingebrachl dat u uw
naaru nict mccr wcct, dan lrcrtt tt
tc vcr Segaan.
In hoolilstuk zcs beschrijft Flic-

ket tle ware ktolst en lrchuíek tat

het ficuspauttlren. Zic daarvoor ook
de illustratie hicrbij. Dat was rn-
mclijk dc twc'ctlc kccr dal ik ii.ri(l-
op moest lachcn.
íuter ir dtt dur ten ko4Je vol

rl.rl Fiickct ccn zontleriing is om
rl.r.tr cctr boekjc over lc schriiven
\'('l-r:cns llct intemarionral pers-
lI r rc.] u Assr)ciJtcd prcss stuurde
(ic ('ruincr)lc professor Jancs Jef-
Í'crst;l rtrn dc univcrsitl]it van
Wi\(rxlsin ccD vragcnlji\t nJar
durarö Delar or rc gakl ,i6dr

da! tot meer dan lwee uur, JeÍfer-
son, die er de nadruk op legr dat
net om een ernstige studie paat.
zegt dat hij interesse kees -voor

hct neusgedrag toen hii eei arti-
kel las in een blad voor,.. tandart_
sen. (RTL)
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(- -:,
,/..s

D.oFnJ.ir4,i.tu.n«i .t

*E

6r

fl

ín€a. tlcr írod echter gcàrn uiifr



aai :slag in hel gezichl van een masochist
andersdenkeóden : een mensensoort die zich van de rest onderscheidl doordat ze
niet beseft tot die categorie te behoren
afpoeieren : bajdames : ontschminken
antiloop : stopmiddel

B
buikje : afdak voor kostbaar materiaal
bloedtransfusie : saaiste manieÍ om AIDS te krijgen
bioscoop : opvangcentrum voor mensen zonder video
bedacht : bed nummer acht

C
car-na-val : wagen in de ravijn
centrum : iets dat het midden houdt tussen wat er rond ligt
cake : verleden tijd van kijken

D
dog-ma : moeder de hond
dra-ma : zwangere vrouw
droogkuis i kuis in de hoogste graad
duitse herder : pastoor in Duitsland
dyslexie : leesblindheid, bÍ mensen die eraan líden beter gekend als lexysdie,
dielsexy, lesydxie of xCs.iaisl

E
eelt : gevoelloze i:rjdk!:!si gr.ii,tr:j0 de mens zich voortbeweegt, indien het uiteinde
in reepjes gesneier ÈÈi *,c: rr..et genoeind
elastiek : als ge u irirmEe ophangt. ste:i ge aaí een schedelbreuk

F
fakir : doe-het-zelf acupuncturist
fluiteÍ : hijger met asima

G
gesteriliseerd : procédè waardoor men via een ingreep belet dat melkflessen zich
voortplanten

H
halfzes : drie
h-bom i uitroep van de mensen die ze zagen vallen : Ha Bom

I
impotentie : een fout die niet meer rechtgezet kan worden
infantillerie tjeugdklassen van het leger
intellectueel : iemand die een bib binnenstapt wanneer het niet regenf

J
jehova-getuige : mensensoort met sterke voeten
jeneverneus : kan na een niesbui tot dronkenschap leiden

K
kogelstoten : de meest gebezigde
klaar: ook welClaire genoemd

voÍm van schielen rn hel leger

L
luchtbevochtiger : zeveraar
leegloper : Muspatiént
lustenhouweÍ: zou onder de B plezanter zijn

M
melkweg : koeienziekte

N
negeren : doen of iemand niet bestaat (Afrjkaans : négeren)
naaldwoud : zoek daar eens een hooibeíg ln
nondedieu : godvruchtige non
nondemiljaar : rijke non

o
olijf : een rond lichaam
olijk : dode olijÍ

P
persmisdrÍf : bij het bevallen de benen tegen èlkaar houden
peuter : een kind dat zo klein is dat het in je neus kan

o

R

spektakel : een vrouw van 125 kg
schÍnheilige : Sint Pillicht

T

U
uitzonderlijk : een begÍafenisondernemer op stap

X

Y

z
zandloper: t
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