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Commilitones,

eindelijk is 't weer zover. Na drie maanden
geheelonthouding, vliegen we d'er terug in. Gedaan
met u te.vervelen, nu breekt den tijd aan om v
t'amuseren. Met den EM zal da al z.eker ge,en
probleem zijn. Ne goeien aktiviteitenkalender, veul
volk en gíga-ambiance, zijn dé ingrediënten om er
weer een stevig en goei jaar van te maken. Den
absolute top dit jaar moet ons Lustrumfeest worden
en als ik u zeg dal da er nu al goe begint uít te zien,
dan....

Feesten, plezíer maken, goeien ambian&, .t
zijn allemaal dingenwaarvoor dat er vooral veel volk
voor van doen is. Daarom heet ik alle nieuwe derde
jaars van harte welkom. 7*lf kan ik geen beter
richting noemen dan den [M. Ge zult wel zien en ik
hoop dan ook da we jullie nog veel zullen terug zien
op een van on?.e aktiviteiteÍI. Voorlopig hou ik het
hier voor bekeken en wens jullie allemaal een goed
jaartcr,.

Uw redactor- af , Jochen.
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VAN LINKS NAAR RECHTS:
I met bolgewassen beplant land - 12
boercnbezit - l3 gestold vleesnat _ 14
lokspijs - 15 lichanelijke opvoeding _

l7 pulverig, tos . fg spo*aititet - -ZO

deciliter- 2l beet - 23 uieuw (in samen_
steUingen) - 25 ruim - 26 open plek in
het ijs - 2? herstelplaats v. icheien - 29
van zekere houtsoort _ 3l lichaams_
deel - 33 plek - 35 klooster - 38 deel v.
d. hals - 39 takje - {O dandy - 4r pl. in
uroningen - {{ tijdvak _ 46 vreemde
munt - 47 n indrichting - 50 srinoe-
webdraad - 52 zware bijl - b3 iwaÉe
delfstof - 54 bloeiwijze - 56 vruchtenat
- 58 bolgewas - 59 pijn - 6l gemeen _ 63
senior - 6,í in werking _ 65 tevensbe-
stemming - 67 herkauwer _ 69 tocht
naar onbekende gebieden.

VAN BOVEN NAAR BENEDEN:
I hoop - 2 Oude Verbond - B voordat .{ zeevis - 5 oosterlengte - 6 bewecinE
met de tong . 7- laatstfeden - I voe-g _ §tuimeling - 10 verlaagde toon : ll
steek-wapen - 16 bejaaril - 18 verdriet :
19 schier - 20 watérkering - 22 zeker
onderricht - 24 riv. in de §ovietunià -z5-pers, vnsr. - 26 boerunidael _ 2gboksterm - 30 gezelschapsspel - 3l ten
bedrage van - 32 nauw - 3{ staaf - 36uitroep_ter aÍkeuring - 3? wandversÈ
rlng --42 voegwoord - 43 deel v. h. beeo

ie?-Hts"**,isl,:tf ÀliÏ"Jï\i:
bel - {9 rondhout - 51 ontastbare stàC_
5z voertuig - 53 verlegenheid - 55 riiks_
daald-er (pop.) - 57 waarde - b9 dóor_
w-aadbar€ plaats - 60 wijfjesschaap _

tiz gev-angenis - 64 adminiitratietroe_
pen - 65 maanstand - 66 ten name - 6gwater in Friesland

ftrofrr:hÍ !!t
P? ,^uS^ygl.gez.egd worden. Nieuwe So_jaarc, vanharte gefeliciteerd met uw studiekeur.. nfiï"fr*"talleszins een van de meest polyvalente en tofsterichting te zijn. Maar het gevolg is ook dat iullie nual lemaat 
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ff ï Hï." ii:*. Jï"i;:tn:*u*s:íïi,#ïl:
niet zr,ats een srudenren"hb ;-;;; íi*rtïi.'to"r,
o.ok 1vee1u/el. Den uvr_krirf Ërt iiriïrà#Jia*a"als yierde jaars EM oen Etr i, 

"Ë!riït *ï ï-t"familie, één varn de grote veríchiltïn 
--À"Í 

a"voorgaande jaren. Dit ttintt missctri", àrg"Ëfl iit,maar wacht af je zult er spoedrg zelf wel achterkgy"n._ Eén van onze monoi lriàt-i*Ë"r'io"-ir"",
:r:1^:.",!ymeervreusd.A^r"r*lí;;r^ïài'il'""r,n.M: olze aktiviteiten te komen. Nuàri- i^i"uun
l}$ijl.::".. aktivireiren. zoars: 

"rntrrr.n,*'ro,r,xroegentocht (en ). EM -cafés, sporten, eii..-..-,' icx:À w i1
9ok nog andere àt"n. E"n'"J.ri"-Ëàrsïítï,;r, i,de cursusdienst. Vanaf /ru moet ge niet meer zelf
fl,t:l ly cur:us:eT. saan zoekeni à* i# à""t ait
J9eds v.oor u, dankaij haar fantastíif," 

"rrrrrài-.rrt.Het enige wat iedereern van den EÀa à"i'*"ïiria,shoej! te doen is betaten, mài;;i "; ;:i 
'J*,

probleem zijn z,eker ?
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I(ortom den EM is er voor julli e. l.vlaar toch is den EM
tot op heden nog altijd niet volledig. tnderdaad, wij
nJn nog steeds op ze,k naar enn aantal zieLen onder
jullie die wel wat meer lusten. Het EM-praesidium
bestaat zowel uit derde als uit vierdejaarq hieronder
vind je een lijst van wie we nog zxkén.

. vice-praeses : de rechterhand van uw senior en
manusje van alles; heeft o,m. de leiding voor de
organlsatre van het traditionele EM- week-end en
zorglvar een fotoboek.

. spocul : sport & cultuur (?) ; is de coach van onze
EM_-sportploegen in de jaarlijkse Verbondscompetitie
en brengt ons wat cultuur bij (?).
o ab-actis: de secretaris van de kring zorgt voor
briefwisseling e.d.
o redactor : den EM-journalis[ z,orgÍ v@r een EM-
krantje met allerlei pennetoe.seien. -
cursusdienst 3o-jaar : een verantwoordelijke job;
zorBt voor de verdeling van de cursussen in het 3"-
JaaL

i O,p n! dag vind je de job van je leven en dan wil je
in het EM-praesidium natuurlijk. .. Klinkt dit je àls
ll1,zi9k in de oren, aatzel dan- niet maakje békend
bij elk EM-er. Op de verkiezingscantus woidt er dan
over Jouw lot democratisch beslist. Voer een beetje
campa&ne, maak een affichke, spoor al uw

medestudenten van den ËM aan om mee op U te
!om9n stemmen en t zat ri in-ora"ïoàïn.öi. rr,
i:^ _li.t van. plan bent om voor een functie op te
Iolr9n, als Je eens toesting, hebt om ne cantus ;h;
l:_Pfy.:r? Kom seiust *í, rrrsr. öÈö;;;;"r.
aKrrv_llelten, om u te amuseren, te verbroe.deren metvierde jaars, je echt uit te leveí ,-. rr"ïià" ilii^*t,«just be there".
Je zíethet dus den EM is er voor jullie, door íullie en
Y_qll:l yts:\!9 i*, *k ;d Jï-r-ri*ï Ë'ï;p
ïl,1T.r van jullie samen met de rest rl., àLn-zu
sner re mq4en ontmoeten, wens ik ennieíer van jullie
alvast een goed academiejaan

uw seniorrJochen.
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Vrijdag 25 september: openings - TD Verbond
Dinsdat 29 september: Bowling
Woensdag 7 o*Íober: Verkiezingscantus, 2Oh.00
Dinsdat 13 okÍober: sporh Voetbal
Donderdag 15 oktober: (?) pannekoekenslag
sporh Voetbal
Donderdag 22 oktobr: sport Voetbal
Ynidag 23 oktober: EM-Café: casino-night in
Wachtza.al.

Vriidag 13 november: EM-Café
Woensdag 18 november: S-Kringen - TD
Donderdag 26 november: sporh Basketbal
Woensdat 2 december: Konijnencanfu s
Donderdag 3 december: sporh Basketbal
DonderdaS 1O december: Sporh Basketbal
Yfijdagll de*ember (?) Y,aruoke (?)
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november: "Schiit ie riik".
noyember: Verbondscantus

éladeo ///

_ . Het jaar wordt, naar greie gewoonte weer
stevg lntezet. Eerst is er onzen Bowlingavond op
dinsdag 29 septembe4 daarna vliegeí we d,er
weer in met nen eerste cantus. Wat íoor ene dan
notr 

-onze 
aVerkiezingscanfusr. 

Daarvoo t z.x,ken
we dus nog een aantal mensen uit S EM om ons
praesidium te vervolledigen. Voor welke functies,
d1 kun je elders in dit krantje vinden. Ook ais ge
niet wilt opkomen z,ou het_'fijn zijn als jij 

""Ëtbent, want om ne goeien ambiànce ie beteíeïr is er
geloeg volk nodig. Indien je nog nooit ne cantushebt meegemaakt, is dit je kans om daar
veranderlng rn te brengen. ï\rijfel je nqg steeds
spreek dan iemand van het pràesidïu* "aan, wij
?ii" er om al uw vragen en wensen te
beantwoorden. De enige att-ributen die je nodig
hebt voor ne spetterende avond zijn: ne cóae* (tö
plaatse verkrijgbaar), Iint ( everieens ter plaatse
verkrr.;gbaar), een goei humeur (zelf men. te
orengen) en veel van uw kameraden. We becinnen
etmn om 2Oh.0O stipt, de lokatie za,l U Ékend
)vordgl gemaakt op den eersten ctag en den inkom
r§ 8ratls.

(Hopeliik) tot dan ....
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EM proesidium

l/urnn; /odmlletaqcn - 4 87/í,rrcr/.
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