


WOORDJE VOORAF

Door dit woorschíjnlijk mijn << ofscheids-boekje >> zol

zijn, heb ik de inhoud wot oongepost.
De Brointeoser loof het otweten (we zullen onze

hersentjes nog genoeg nodig hebben tegen het eind von

het joor) en de << Wist je deze a|... >> heef! op zích
loten wochten en is er uiteindelijk niet gekomen . Onze

Emmers ureten blijkboor níeï veel over elkoor te
roddelen. (Of het gebeurl enkel in stilte ochter de

rus I ?).

-

Een kolender zou overbodig zijn
no9 komen zullen we jullie vio
houden).

ttt /\Aoor voor de
(thonks l) op

lustrumweek.
Ik wens jullie
hebben) en...

tegen I

rest heb ik wel
de vroog noor

veel respons gekregen
verslogjes ovet onze

hem ook nodig zult
wel in de gangen

(voor de oktiviteifen dÍe
de valven op de hoogïe

(woorvoor je
elkoor nogOns galabal

veel moed
we komen

Nelly.

PS : Ik zou, als ik van jullie was, orlze preases van volgendjaar maar

al ecns goed in het oog gaan houdcn...lk heb in iecler geval grote

verwachtingcn ! ! !

Ssst, ik rnag eigenlijk nog niets zeggen.. .

Wat het nu weer allemaal Ínhoudt..

Woordie vooraf

Senior dixit

Carfield

Zonen en dochters

Van Raf aan Laura

Het EM-weekend

Wablief

Zweedse puzzel

clP

Hagar

... en nog een heleboel reklame van onze
hebben ons dit jaar eens goed veÍurend !

sponsors. Zii
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ZONEN & DOCHTERS

Het regende. lk ben van veeÍ niet zeker, maar het regende en
het was donker. Spijtig genoeg waren er geen obscure zijstraatjes
met wankelende half kapotte lantaarnpalen, geen víile alies
verhuÍlende rokpluimen , geen vijanden
Logischerwiis werd er dan ook besloten om onze
activiteit - de allereerste van de Íustrum week
houden, wat te betalen voor wat wapens en wat
tenslotte zelf maar viiandie spelen.
Kortom, de mensen van La Byrinth
voor een avondje « Zonen ».

uiterst origineel cocktail uitgevonden te hebben en die gratis
werd uitgedeeld zolang meningen werden teruggegeven. ln real
time: wat batida de coco, passoa en citroensàp én u kan ook
beginnen.
Beter.dus- -, in de stijl van het pand - back-to-basics (again) :
toen bleek dat het overgrote deel van onze geachte kring Èn jie
leuterende barman niet bekend waren met Équila boom_boom,
besloot de échte barman gratis te blijven sc'henken zoalng er
mensen bij kwamen zitten om ook eens te proberen, ln ,t kort
even. samengevat : tequila boom-boom is een mengeling van
tequila en tonic die ad fundum moet gedronken iorden na
eenmaal hard met het glas te slaan (boom .l 

).
Natuurlijk vraagt een gezind (bijna-) ingenieur zich direct af
waar de tweede boom voor staat: drinkt u even mee, gaat u
dan even terug in een verduistert labyrinth wat zonen..u merkt
direkt dat muren plots staan waar ze daarnet niet stonden en de
tweede boom volgt direkt uw gedacht op - er is ons verzekerd
dat het laserpakje er tegen kan, dus probeer maar eens _
minstens wat extra hoofdpijn en wat verf van de muur als
gevolg, maar schenkt u wel geen aandacht aan de personen die
naast u ook op de grond liggen, maar dan wel met de slappe
Iach.
Al bij al. een lekker goedkoop (dank u wel La Byrinth en EM_
sponsors) en heel plezant avondje en hopeliik L er minstens
datzelfde volkie op de paintball.

back+o-basics

- binnen te
donkerte en

hebben ons goed aangepakt

Het begon anders wel lekker: een hoopie spelregels waar
iedereen of de bal van snapte of niks van ,rntrot, maa-r laat ons
zeggen dat een gezonde mengeling van de twee bij de meeste
genoeg aanwezig was. Een kleine tip vooraleer te beginnen : ja
het wordt warm, ia trek uw trui dan uit, nee doe-dan geén
Iekker, wit ï-shirtje aan, want dat heeft de neiging om onder
zwart licht nog witter uit te vallen. Nog even een hilh_tec laser-
ontvanger, laser-gun en een hoop flikkerdingetjes rond je nek en
het zweten kan beginnen - ik had zelfs eàn-beetie k;iebek in
m'n buik, maar tot nu toe hou ik vol dat dit ían de grote
honger (dorst) was.
Na zo'n twintigtal minuuties zenuwachtig rond te hossen met
een stressfactor 94 was de eerste sessie van drie lekker
afgerond, ik was derde en had dorst ongelooflilk.
Ik ben goed opgevoed. AIs iemand mij dui om een eerliike
mening vraagt, wil ik die hem of haar gerust geven. Meer
concreet: een leuterende pseudo-barman die beweert een

Stinne,Boom slachtoffer 1 EM.
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HETEM-WEEKEND

WÍe me^e-ging zag er ongetwijfetd al maandenlang naar uit
Vanaf 26 februari was het dan eindelijk zover. ZàiSO_At fU-
mers + oud leden trokken naar de wàten om de boel daar nog
wat onvei/iger te maken dan dat die toen al was. Een echtgeorganiseerde bende waren we touwens we/. Om voor deomgeving niet al te echt op te vallen, gebeurde de
mobilisering in shifren. De gelukzakke4 aíe É ÀAaags agedaan hadden met hun tabootjes, 

'werden 
iàteen Aepechvolgels toen ze in Chaspierre àttes in orde ,àrit"n grrn

brengen. De profiteurs met getdig e*cuus ,erti*t«àn dan wat
later tot heel wat later. De snelsten waren zo iàt-ier ptaa*e
in 1,5 uur ( en da was zeker niet tegen 120 KM/h). DegeneO
zoals wij, die zowat elke parking- naast ae'Èíli hebben
bezocht, deden daar een uur of 2-langer over. Hii dan oolg
zowat rond den tienen was iedereen ter plekke en zat de sfeer
er goed in. Alleen rammelen van de honger natuurtiik.

Om het voor allen ndar wens te makeq mocht iedereen zheigel koue pla tussen zijn broodje 
'snijten ài Aan te

p:_o_2e.rel,die op een deftige maniei naar binnen te speten.
lnatuurtijk problemen voor degenen met nogal veet beleg).

Een goeie pint smaakt uiteraard dan nÍet slecht, maar ge moet
dan wel zien da ge ni alleen schuim tapt hé Dries ! Of was da

al een oefeningeske voor nadien ? Na het eten, om het sociale

aspect van het weekend te benadrukken, werd er gezamenliik

afgeruimd en was het moment aangebroken om eens goed te
feesten. De klassieke EM-speletjes werden bovengehaald en

de dolle pret was voor gans de avonQ nacht en morgend dan
ook wel gegarandeerd. Iedereen amuseerde zich kei goeQ

vraag het desnoods maar aan de verantwoordelijke van de
cursusdienst van het f jaar. Tot een uur of I weet die nog
wel een en ander te vertellen.

Na een korte nachtrust al dan niet van toepassing werd
iedereen door een zacht Knuffel-Rock muziekie aan tafel
verwacht Het ontbi1t smaakte iedereeen maar al te goed. Nu
was het de tijd voor een jeugdig en spoftief tinfi'e. Een frÍsse

wandeing in de koude Ardennen stond op het programma. In
kleine groepjes trokken we er dan ook op uit. Naar wat
achteraf bleelg heefr iedereen daar nogal wat afgelachen. En

veel geleerd zeker, denk maar aan de « ieneverzwínen » die
daar rondlopen, en de << steengroeverijen >> die daar ook in
het witd groeien. Ons groepie was zo rond een uur of twee
terug ter plaatse, en sportief zoals we waren, vroegen we om
gedropt te worden. Een pracht van een wandeling hebben we
toen gehad. Wie da wie nu zitten ha4 durf ik nog altiid niet te
zeggen, maar dat ze ons ne kilometer of tien verder ziin



moercn komen athalen dan dat we afgezet waren, dat is nu
een voldongen feit. Zowat volkomen uitgetetd

kwamen we terug in Chaspiere, maar na een douchke en
proper kleren ben je dat wel vergeten.Tijd vor de spaghetti,
die was echt wel dik in orde. Aileen spijtig uan die drie borden
die de grond opgingen bij het aaiimen: ge kunt er nu
eenmaal niet aan doen dat er onverwacht nen toffe gast voorje staat die de aandacht voltedig laat verzwakk-en ! Dan
veruolgens een cantuskq voor velen ook de eerste keer dat ze
dit meemaakten. Zeker ook geen minpunt. De pauze was één
en al spektakel, vooral als je weet dat onze Smets erin
slaagde één uan b weretds beste 4 X 4b op enkele meters
afstand muuruast te sleuren.

Het geluk van zulken turbodiesel : de wielen draaien wat
sneller en het slil'k vliegt wat verder als ge vas2it. Ge komt er
alleen ni zo snel weer met thuis en het slijk ligt tot op het dak.
Als er dan toch geen beweging meer in te krijgen was, zijn we
maar een klein beefi:e verder gaan feesten, Dan een iets
langere nachtrust, een goed ontbijt en het weekend zat er,
weliswaar veel te snel, gewoon op. Voor de associalen die er
niet bij waren kan ik alleen maar zeggen : ge hebt u eigen
weer eens goe liggen gehad. Voor de anderen : See you nert
year !

nP voor de organisator :

(
),

,
(

t/

een wekkerke meenemen voor de preases,
wandeing in 't veruolg niet te missen !

Bert, lEM.

dan hoeft die zh



WABLTEFIIII

Beroepsmisvorming bij den bouw.

Enkele vertolingen vonuit het bouwvokkes jorgon

1. Even gaan checken of de verlicole circulotie nog werkt.
Noor het toilet goon.

2. Lost von de leidingen hebben.
Dormklochten.

3. Een ineressonï e voorgevel hebben.
Een leuk snoetje.

4. Een goede f undering leggen.
Een goed bodemp)e leggen.

5. Eengoede isolotie hebben.
Er wormpjes inzitten (veel poen hebben).

6. Die heeÍt nood oon restourotiewerken.
Plastische chirurgie?

7. Dot is met het plomuurmes oongebrocht.
Te Íel geschminkt zijn.

8. Die eet gelijk nen betonmolen.
Met zijn mond open eten.

9. Zijis ols een huis zonder deuren.
Het ene oor in, het ondere uit.

10.Die heeft te veel mortel fussen zijn voegen.
Etensresten tussen de tonden.

c.u. oround.
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lnterfaces
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Bintztechnics

AbayTS Group

Absy TS Group is een multidisciplinaire
groep die technische toiaaloplossingen
aanbiedt op het vlak van elektriciteit,
buisleidingen, eleklromechanica en
industriële aulomatisatie

,.raldl:pp.lB. Dtel & vdt@p

8Íixlonlaai 25. 8-1930 zavenl€m
Íel O2n2O 49 1 6 - Íax 02 l72O 37 50
.-mril: iíÍo@blntz-te.híi.s.b.

ve @pk nt@r o- W-Vl.:ndéreÍ
Burqu dè Enl. ÍhndrG oÍ. .t Orc.
xalkhocv€íraal l, 8-8790 Waregem
Í.1 0561670 27O F^\ 05616)0 ) 11

Human
Machine

Lauer is de enige Íabrikant van HM
die op meer dan 30 verschillende
PLC-systemen (Siemens, Omron,
Telemecanique, Allen Bradley....),
kunnen aangesloten worden.
Deze aansluiting kan serieel (R5232

TTY, RS422, RS485) gebeuren of
via een bussysteem(Profibus,MPl,
lnterbus, Canbus).

Naast de bedienconsoles (Pcs)

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

Surf naar www.systeme-lauer.de

Bintz technics is al meer dan 40 jaar actief op de Belgische
en Luxemburgse markt in de toelevering van industriële
com ponenten vooÍ automatisatie.
lmpulsgevers, tellers, tekstdisplays, bedienconsoles,
nokkenschakelaars, machinebeveiliging, sensoren ...enz,
zijn nog maar een deel ya6 het ganse gamma.

()iF
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Wim Van Muysen op het nummer 02/713 06 41.

Bintz tectrnics



A§GATAtsu ooÉ. weer yee[ te snef yoor6íj. 't 'Was weer
zoafs aftiió ak 't goe 6egon te wor{en
mo est en w e y ertr e É"É.en,

Íoch heOben we ons affemaa[ goeí
gearrutseerd erl acm affen ííe om één of
an{ere ftamue reden er níet É.on{en zíjn:
,, 't wAS echt wef fe moeíte »».

?rofícíat aan affen ffie le anton{ tot een
goeíen tang eín{e he66en'weten 6rengen^

qerry, t Etul.

Tooreerst toch een íantwoorfie yo,or onze
pfaatsefrjke gí{s (Werner) ffie ons
voorgerelen ís naar eastfr"of Íer Tenn4
want amaaí" was me [at [aar afgefegen ín
{e 6osÉ.es vart -C.anglory.
Tens we toe?wamen bfefr.en we dan tocfi., tot
o"Lze grote verbazíng, daar níet a.[[een te
zíjn. De meesten zaten [aar met een voffe
maeg erl eerl 6fr8van,.'t was echt fekÉ.er ! ».
3{et was een gezeffrg mílíefeeu^ws zaaftje,
goed gevuff @!na tot 6uíten), met affemàaf
l+tensenyan {e tfoL
3{et ffi,rurde {an ook níet farry of we fr.affien
af zeer snef íen amííance te yafr.ken. Nta fe
openíngsíans ycm onze gehfesseerle J{atríen
(yraag me níet *o*o*) met le Jochen,
kon{en we ían ooÉ. een yqa:r dansyasjes
ga.an zetten, wat we affen natuurfíjÉ. zeer
uít 61.nadíg fre 6 6 en g e íaart.
fulaa zoafs ge affemaaf weet, íuren
mooíefr.efies níet fang en {e avonl gíng {an



Met een CJP-kaart op zak woÍden
je G0<26-avonturen nog een ftink
stuk interessànteí.
0fje nu opteert voor de CJp-Ctassic
Card of voor de gloednieuwe CJp-
InternationaI Student Card, ats hou-
der van een CJP (Cultureet Jongeren
Paspoort) scoor je gegarandeerd drie
keer op rij:

1. De Voordetigste Voordelen. minimum 10% korting op cuttuur
en vrije tijd, spoÉ, persabonne_
ment en shopping

. de beste reis-prijzen

. internationaaI getdig (EURO<26). gÍatis CJp-Voordetenqids en CJp_
Kadochecks

iil
,I

tft
st,l

ifl

I 2. De Interessantste I. 6 keer per jaar CJp Maqa
je bus

. regelmaHg direct mait_info rond
jongeren & cuttuur

. gratis CJp-Jongerengids

nfo
ztne ln

3. De Extravagantste Events. PIAMUUR Het Gat In Je Cuttuur
(CJP's open Cul.tuurdagen te
Antwerpen, Gent en Brusse[). DE VOTLE TENT: Nieuw CJp_íads_
project in Brugge, Mechelen en
Kortrijk vanaf zomer ,99.

E TWO TO CANNES:
Fitmre(ensiewedstrijd met avant-
premières en reis naar Cannes.

Hou de volven in het oog !
De school zal jullie weldra deze kaart
aanbieden voor slechts 300,-
Naar mijn eigen mening echt de moeite waard ! tt

11'{tll^t03

lÀ'Í'l l tNs€l,l sÍftt$l 5Ítt05
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tsRoa,t/É
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GRATIS(H BURO

FOTOKOPIES . OFFSET
Hanswijkstraat 9 ' 2800 lMechelen
rel. 015142 24 92 ' Fax 015142 39 12

Lange Molenstraat 20 ' 1800 vilvoorde
Íel. 021252 47 50 ' tax 015142 39 72

ZEEFDRUK . GRAFISCH BURO
Koolstraat B - 2800 Mechelen

Tei. 015i 20 09 88 ' Fax 01 5/20 61 36

,r--(-)-.=ffi§\l-\\ ,/ \ \\'__Ès\
.:=:--s:>\

BESTEL. EN VRACHTWAGENS

AUTO'S EN MOTORS

nta, < tÍanspoÉ < remoyalstruck re<car &

VERHUISMATERIAAL


