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Hallo erllemaal tegader,

En vreer allemaal een gc,ed verlof gehad? Weer allernaal
kunnen genieten van 3 maand op uvv gat zitten? Of moest je
misschien 2d" zit cloen? Tja, helt nier:we schooljaar komt er
v/eer aan en dat vvil zeggen weer een jaar vol met
feestgedruis, amuserenf sport en cultuur doen en al die
andere dingen. Aan alle 3d" laars: Proficiat dat jullie de goecle
richting hebben gekozen, de richting waar men nog eens goed
uit de bol kan gaan. Aan alle 4d" jaars. Onnozelaars, lullie
hadden beter blijven plakken, dan had je nu geen eindwerk
rnoeten doen.
Enfin, om dit nieuwe fantastische jaar van derr EM

Eeorganiseerd te krijgen hebben we dus nog enkele actieve
3d" laars norlig. Graag nodig ik jullie dan c,oÈ uit om eens met
1 van ons te komen babbelen ofte een pirrt pakken in de
Wachtzaal voor de geïn leresseerde merlsen (allemaal dus).
Verdere inÍormatie vind je dus in dlt allereerste boekje van het
jaar. Ook hebben we een nieuwe redactor nodig. Iemand die
graag al eens goed lacht met zijn eigen mopjes en de flauwe
mopjes van de praeses en andere mensen.
G«:niet ervan en lees dit boekje waar de eerste activiteiten in
v,ermelld staan.

Iv|et vriendelijke groet uw nu nog redactor

)

Hilde
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Beste EM-mers/sters,

llet ls weer zover, gedaan met de vervelende
vakantie, we kunnen ons weer gaan arnuseren en het
beest ulthangen! ! Nooit meeÍ eenzaam thuls zitten en
u afvragen wat ge nog zou kunnen doen. Nu hebt ge
terug den EM, Ja, het belooft weer een fantastisch
jaar te worden met en een nieuw presidium (dank aan
het oude) en
mega coole actlvitelten (lrarttng, iJshockey, paintball,
cantus, EM-weekend, kroegentocht,...). Maar daarvoor
hebben we natuurliJk jullie nodigl fleb geen schrik en
kom naaÍ de activltelten, ook aJ zit je nlet op kot (

blljf dan gewoon blj iemand slapen). Hoe weten wat
waar? Bekijk de valven, vraag het aan de anderen,
binnenl(ort ook
op onze website.., Er.zln nog functies open in het
presldium voor de toffe derde Jaars, ultleg
volgt nog, maar kom alvast op lO oktober naar de
verkiezlngscantus. Woensdag 27 sept. (of donderdag)
mlddag verwachten we allen in de Wachtzaal. Er is
lmmers weer een gratis VAT in aantocht. Schol!!!
Merci voor het lezen en tot op één van onze
activiteiten.
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Hrr E/ï\-cr-uelrrp

Patrick Cheyns

l. \{ij verheffen de stem, wij zijn den EM
Ingenieursstudenten van De Nayer
Elektrisch, mechanisch, wij kunnen alles aan
In d'industie laten wij nog van ons horenl

Keerzang:
Den EM vivat, den EM crescat
Den EM floreat nog langel
Wij houden van het bier
En wij maken veel plezier
Deze jaren zullen wij nooit vergeten!

2. Wij drinken tesaam en wij zingen tesaam
Bij ons doe je meer dan blokken
EM-kring samen sterk, nu en later op het werk
Onze wiendschapsband gaat nimmermeer verloren!

EN ZEKER NIET VERCETEN DE VALVEN IN HET

OOC TE HOUDEN WANT EEN VAN DE EERSTE

DAGEN HANCT DAAR OOK IETS AAN IN DE ZIN

VAN EEN VAT.

l0-r
I3-r
26-r
l6-t
08-r

0-2000
0-2000
0-2000
1-2000
2-2000
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E.M..KRII{G

AktÍviteiten die al zeker ziin en

waar íe ook al zeker naartoe moet

Verkiezingscantus
Horror EM-café

KARTEN

5-Kringen TD

Casino night Em-café



Beste leesteraars

Aan afle mensen die dit lezenr "?roflclat", aan alle
mensen die dit niet lezen: "ook proÍlclat". (Die heb lk
gepikt van Samson en Gert)
Aeur alle mensen dle nu nog altijd aan hetlezen zljnt
" onnozelaats, moeten jullie niet leren?"
Inderdaad: NEEN! Het schooljaar staat nog in zijn
klnderschoenen en het is hoog t[d om te feesten
gelijk de beesten. Als je niet weet hoe dat moet dan
moet je maar eens bij de Josse langsgaan. Ook
eenzame knappe vrouwen mogen steeds btj hem
eens langs gaan voor een "goed gesprekl.

Genoeg gezeverd, nu bek toe blznes.
Er is mlj gevraagd geweest om een artlkeltje te
schrijven over de presldiumfunctle Spocul. En omdat
ik zo'n brave burger ben doe lk dat natuurliJk ook.
Spocul staat nlet zoals de meeste denken voor Sex
Prei Octobersla Cornichons Und l,evensw[sheid, Nee,
Spocul staat voor SPOÉ en CULtuur.
Wat Cultuur betreft zal lk kort zijn (da was kort hé).
Wat de sport betreft:
De meeste weten waarschijnlljk dat er tussen de
kringen competities zijn, nl. zaalvoeLbal, basket en
volleybal. Dit jaar is jaar is er door een te volle
kalender geen basket. tlet komt er dus op neer dat ge

ditjaar spocul kunt zijn EN ook nog eens grootste
onderscheidlng halen.

Naast het coachen en bfeenzoeken van de spelers
voor de krlngcompetltle wordt er van de Spocul ook
verwacht dat er tljdens het schooljaar ook nog een
paar activitelten georganlseerd worden met een
SPortief of een CULtlef lqrakter. Om enkele
voorbeelden te geven: vorlgjaar zun we gaan
muurklimmen, paintballen, ljshockeyen, karten en
nog véél meer (dat was h€t eigenlljk maar het lrlinkt
zo goed).
Het ls dus aan u, toekomstlge spocul, om ervoor te
zoÍgen dat we dlt schoofaar mlnstens 2 vaten wlnnen
met de kringencompetitle en dat we ons tussendoor
ook nog een beetje kunnen ontspannen want met al
dat gefeest...
Als er nog vragen zun wees dan niet bevreesd om uw
hand ln de lucht te steken. Àls ik dan lemand zie
rondlopen met zljn hand omhoog weet lk hoe laat het
ls.

Met pijn in het hart (te welntg beweglng) neem lk nu
afscheld vanjullie. Bedankt voor u waandacht en tot
zlens in de sporthallll
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Hallo ingenieurË ln tFèr

heb le te veel vriie tijd in de week, wè€t jè vaak 's
avonds niet wat doen oÍ heb je gewoon zin om ènkele
uitdagingen aan te gaan en het Xatelilnse
studentenlèven weer wat op te peppen? Wel, dan lijkt
Vice-Praeses worden bij de EM iè misschien rrèl watlll
Wat houdt Vlce.Praeses ziln zo al ln? ln de loop van
het eeEte semëstcr moot Je wat gèkke bekken
trekken
om alle EM'errs al lachend op foto vast te leggen en
met deze foto's maak le dan eèn fotoboek zodat
iedereen een leuke herinnerlng heeÍt aan het
académièiaar 2OOO-20Oí.
ln het tweede semester laten alle Eíf,-enB ( of toch
liefst zoveel mogelijk) dè 5ërrès in KatèlÏne achter en
trekken ervooreen weekendie op uit dat dooriou
georganaseerd werd.
Heb Ie graag èen woordle meer uitleg over je
misschien wel toèkomrtige functie, aanzel dan nlet om
mil of lemand van het pÍesidium te contacteren. We
vertellen je er graag meer ovèr.

Lieve
Vice-Praeses Eil-kring { 999-2O0O

WAT VALT ER NOG TE VERKIEZEN?

Het EM-praesidium bestaat luit zoweT 3d' als 4à' jaors.
Dit wil dus zeggen dat er enkele mensen Ltet gaan
afbollen, of het al afgebold zijn. We hebben dus terug
nieuwe octieve mensen uit het 3"' jaar nodig,
Welke functies er nog vrij zijn, zullen jr lie je wel
ollernaal afvragen.

VICE-PRAESES: dit is de rechter}toj5d van de
senior, zorgt o,q, voor de
leiding ert organisatie van het
EM-weekehd et1 zorgt voor een

SPOCT]L:
fotoboek
sport & cultuur, is de coach van
onze sportploeg in de jaarlijkse
Verbondscompetitie en brengt
ons wat cultuur bij. (niet te
veel)
de secretaris van de kring,
zorgt voor briefwisseling e.d.
de EM-jovrnalist, zorgt voor

AB-ACTIS;

REDACTOR:
een EM-krant ie

CuRSuSDIENST 3d"jaar: zórgt zoals het
woord het zegt voolr de
verdeling vant de cursussen van
het 3d" joar

AIs je je geroepen voelt om één van deze functies in te
vullen, konr dan zeker naar onze verkiezingscantus op
1o-1o. Neer? wat volk tr,ee dat op u zal stemmen, en je
za7 wel verkozen worden. Je tr.o.g ook altijd gewoon
komen wont, HoE MEER ZIELEN HOE MEER VREUGD.
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Wea*om xaN pen Dntgs ttter nappet?

Au roeerurn on 20,OOv aAN DE \vecnrzear-, Dr Srep HeD NoG

\YET PROBLEA1EN /ïËT 6CHOO}i I{O9ÍUU/IPI{E ÉN ZIJII VUIL POLLÉ. BUÍ

TIIERE \YE 60.

Na pg gntertNs ÉN DE ovÉRaLLs vÉRTRotat{EN

pucrs', Na DRIE meNcHEs \ves HEï DeN een

ven DEN 2Ena, At SNEL HeD IÉDÉREEN DooR

pRoBLEÉín \ves: "ReppÉ Dntes". /Ylaan GELUT{I(tG GEÉlt GRorE

oNGELuRraÉN er pex Dntes zec HEÍ NoG eLTtJD ztrreN.

DE 2* TIANCUC WERDÉN DÉ ll1ETIgËN GEGROÉPËERP PÉR TICP. DIT

BRECHÏ EEN BÉÉÏ§É iNÉER gPANNIN€ ÏÉWEÉ6 A\ÉT 415 GEVOLG, DÉN

Bnecgr pre oNDËR DE BaNDÉN zeï. pr Gentv 5, pte ten nreurvs

RONDETI§D VÉ9TIGDE ÉN2.,.

Zexen een AaNRaDÉR o/[ voLGÉND oAeR NoG eeNs tg pogN (Nora

veN DÉ RÉDeCTlÉ; EN DeÍ GAAN \vl§ Íocl{ vel poen zerer),

Som,rrre en ZETDEN zËLFg oor{ vooR ouD-LEDÉN, Ar-É. Her ts ween

6OED GEWEÉ5T,

ïrm
(2Èna 1999-2OOO)

pp gengtg 'gpeepY

oNs. Zowar
DAT ÉR /ïAàR

DÉN HÉLFT
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