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Voorwoord 
 

De EM-Kring is een studentenvereniging voor de studenten 
elektromechanica aan De Nayer. De meeste kennen ons 
gewoon als “De mannen die de cursussen verdelen.” Anderen 
weten dat wij verschillende activiteiten organiseren om jullie 
een aangename tijd te laten beleven op onze campus. Dit kan 
gaan van gezellig paintballen of karten tot licht beschonken 
raken op een cantus. Maar nu hoor ik jullie al zeggen: “Maar ik 
wil mij niet laten dopen en met al die verplichtingen die eraan 
vasthangen...” Dit is namelijk geen probleem want bij een kring 
is er nu eenmaal geen doop. Dus er is niets wat jullie 
tegenhoudt om eens een activiteit bij te wonen. “Maar ik ben 
een student, ik kan dat niet betalen…” Natuurlijk weten we ook 
dat de gemiddelde student amper een brood en een pot choco 
kan kopen om de week door te komen. Daarom bieden wij al 
onze activiteiten aan studentikoze prijzen. Dit is allemaal 
mogelijk door de subsidies van stuvo en onze sponsors! Denk 
aan hen als u verder door dit boekje neust. Naast deze 
activiteiten is er ook een sportcompetitie die georganiseerd 
wordt door Ons Verbond. We spreken hier over een voetbal- 
en een volleybalcompetitie. Wij zijn als EM regerend kampioen 
ik beide competities. Kom daarom zeker eens supporteren 
voor uw favoriete kring! 

Wilt u graag meer informatie, aarzel dan niet om iemand van 
het praesidium aan te spreken of te contacteren.  

Uw EM-Praesidium ‘19-’20  
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Praeses Dixit 
 

Beste EM-mers, 

Het Weekend van ‘Het Weekend’ is gepasseerd. Dat betekend 

dat we toch al een groot stuk van het semester hebben 

afgelegd, helaas wel veel te weinig tezamen… 

Eerst en vooral wil ik jullie bedanken om allen naar de BIA te 

komen. Het praesidium was werkelijk verwonderd hoe positief 

de avond verlopen is. Maar dit semester waren er ook 

spannendere dingen. Zoals de Wijn/Konijncantus, wat toch 

mijn favoriet is. Gesproken over het nieuwe semester, we 

hebben er weer leden bij! Dus bij deze dan ook een oproep 

naar onze nieuwelingen: kom eens piepen op een cantus of 

een ander evenement, want den EM-kring das een toffe 

bende. (Edit: volgend jaar dan maar…) 

 

Kijk vorige keer voeg de redactor mij om een tekstje te 

schrijven voor het kringblad, en dat heb ik dan ook gedaan. 

Maar deze keer heeft hij gewoon in mijn naam zonder iets te 

vragen een tekstje geschreven. (foei, hoe durf je!!) 

Dus mijn conclusie is dat ik een heel goed praesidium heb en 

vooral een super goede redactor. (danku) 

 

Ut Vivat, Crescat et Floreat! 

Uw koekendoos 
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Redactor Dixit 
 

Yow EM-mers,  

Ik schrijf niet graag tekstjes want dan heb ik meer 

kans op pintjes.  

 

Uw Redactor 

  

Thug life 
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Kringlied 
 
 
 

Tekst: Patrick Cheyns 
Wijze: Loch Lomon 

 
 
 

Wij verheffen de stem, wij zijn den EM 
Ingenieursstudenten van De Nayer 

Elektrisch, mechanisch, wij kunnen alles aan 
In d'industrie laten wij nog van ons horen! 

 
 

Den EM vivat, den EM crescat 
Den EM floreat nog lange! 
Wij houden van het bier 

En we maken veel plezier 
Deze jaren zullen wij nooit vergeten! 

 
 

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 vriendschapsband gaat nimmermeer 

verloren!  
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Io vivat 
 

Io Vivat! Io vivat! 

Nostrorum sanitas! 

Hoc est amoris poculum, 

doloris est antidotum. 

Dum nihil est in poculo, 

iam repleatur denuo. 

Nos jungit amicitia, 

et vinum praebet gaudia. 

Est vita nostra brevior, 

et mors amara longior. 

Osores nostri pereant, 

amici semper floreant. 

Jam tota Academia, 

nobiscum amet gaudia.  
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Welkom @ Belven  

Belven kan bogen op meer dan 40 jaar ervaring in de productie van 
afsluiters en accessoires. Deze worden gebruikt in verwarmingen, 
airconditioning, industriële pijpleidingen en waterzuiveringsinstallaties. 
 
Het fundament van ons succes ligt in een aantal belangrijke waarden die 
we als familiebedrijf hoog in het vaandel dragen, zowel intern naar onze 
medewerkers toe, als extern naar onze klanten, agenten, distributeurs en 
leveranciers. Met eigen middelen realiseren we gestage maar zekere 
groei en dat biedt zekerheid en stabiliteit voor onze klanten. 
 
Onze producten voldoen aan de strengste standaarden, en kwaliteit is 
voor ons een tweede natuur geworden. Hierdoor kunnen we onze 
aandacht en onze inspanningen richten op iets wat net zo belangrijk is als 
de kwaliteit: onze klanten. 
 
Klanten kiezen voor Belven omwille van de betrokkenheid in alle 
geledingen van onze organisatie. We luisteren naar hun behoeften en 
leveren wat ze van ons verwachten: het juiste product, op het juiste 
ogenblik, op de juiste plaats. Een maximale en onovertroffen 
leverbetrouwbaarheid is immers het onderscheidende criterium en de 
leidraad in al onze acties. Het geeft ons bestaansrecht in de wereld van 
de afsluiters en maakt de keuze voor Belven logisch. 
 
Bij Belven zijn we Invalved as Promised. 
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4-kringen TD 
 

De redactor was niet aanwezig. Maar gelukkig was 

een andere redactor (Jochem) wel op de TD.  

 

  
BODYSHOOOOTS!!! 

HMnn?? 

HMnn??  

Ik mag er niet bij :-( 

HMnn!!  

Twee vingers in 

z’n reet jhonge!!  

Ik kom alleen om te 

kuisen want ik ben 

een domme redactor  
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Mexicantus 
  

Dees was nu eens een goeie cantus, allemaal 

verkleed, goei strafkes, veel bezoekers… 

Zelf Pieter heeft zijn snor laten groeien!!  

Arne en Tom kwamen verkleed als Mexicanen die de 

grens willen oversteken. Hihi!  

Tony de pony was er ook! Alleen in 

papiervorm. 

 

 

 

 

Er was een leuk straf-systeem 

uitgevonden. I.p.v. een rad waren er 

deze keer shotjes met water oftewel 

met tequila… Alleen was er geen 

water (grapje van Pieter). 

 

Berre moest in zijne blote gaan staan… 

 

En Fuck You Kaat XXX  

Patrick was 

zat… 

RIP Tony 
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S-eM Cantus 
 

Euheum, Euheum, Euheum, aan allen die 

een dildo in hun beker hadden, Proficiat… 

en anders had je waarschijnlijk een 

blinddoek.  

Er was ook een gag band. 

Kim was er een grote fan 

van.  

 

 

De aangepaste versie van de liedjes waren 

wel leuk, maar de lettertjes waren wel wat 

klein. Stoute redactor!  

Er was ook een ‘estafette’ tegen de S-kring. Geen idee 

hoe dat is afgelopen… 

  

Look Ma I’m a Unicorn 

Er gaat er ééntje vliegen!! 

BURN!! 

Elastieeekeliekelieek!! 
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Jeneverschaatsen 
 

Ja, Ik denk dat ik met één foto alles 

kan zeggen: 

Samen met Utopia bevonden de 

EM’mertjes zich op glad ijs, want de 

combinatie met jenever bleek voor 

sommigen geen al te goede te zijn. Zo was Jochem al 

naar -volgens hem- ’14 shotjes’ heel aangenaam. Hij 

kon nog op zijn benen staan, wat we niet konden 

zeggen over de ‘Quinten’ van Utopia… 

Degene die wel nog capabel waren hadden veel 

plezier op het ijs. Er werden treintjes gevormd en ook 

op de buik gegleden. -die zottekes toch- 

 

  

Redactor-ception 
Tien!! 
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EM-cafe 
  

Jaja, de Vier Wegen was weer even van 

ons!! 

Er werden enkele gezelschapspelen 

gespeelt, zware biertjes werden 

gedronken, koekjes van de Domino’s 

werden gegeten en Dieter deed raar 

(of normaal voor hem). 

 

  

Chapeau!! 

Er werd een mopje verteld 
Is dat pintje 

groot of ben ik 

klein?? 
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OWijn / Konijn Cantus 
 

Der werd daar nogal gevreten jom!! Voorafgaand aan de 

Cantus was er dus konijn met frietjes, in principe a 

volonté, en Den Bouw heeft daar zeker gebruik van 

gemaakt. Zelf den Arras is naar traditie met zijn 

eeuwenoude slabbetje komen nijntjes eten.  

De start van de cantus liep een beetje stroefjes, wordt 

er nu gedanst ofniet bij Lore?? Maar toen de roze helm 

naar Joppe ging kwam er al wat meer sfeer… 

Koen heeft een liter moeten drinken omdat we door 

hem verloren hebben met het voetbal, en terrecht! 

Er werden ook heel wat bierwave’s gedaan. Ook omdat 

den bouw die altijd inzetten. (was wel leuk opzich) 

Ik snap nog altijd niet waarom de bouw pintjes opmeten 

met een vouwmeter? Na de cantus zaten Lucas en Tom 

gezellig in het drankkot alle restjes van de konijn aan het 

opeten. (voor meer info check verslag van den bouw, 

da’s best wel grappig) 

  

Ahnja, Emmelie was even redactor -oeps- 

Check ook even de site, 

want er zijn VEEEL 

foto’s gepakt. 
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E²M-cantus 
 

Deze was helaas afgelast     . Zie hier een visuele 

representatie van hoe het gelopen zou hebben: 

 

  PROSIT CORONA!!! 

NiHOW?? 
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Voetbal 
 

Den EM heeft een heel goeie voetbalploeg, maar Mereta heeft 

een veel te goeie Keeper.  

We wonnen onze eerste match 

tegen den E-kring, een makkie 

met de Preases in de goal.  

Hodena was wel wat lastiger om 
tegen te spelen, maar het was 
wel te verwachten dat de E-kring 
geen hoge standaard ging zetten. 
Toch wonnen onze trouwe spelers 
met 5-3.  
 
Daarna gingen we de strijd aan met 
de S-kring, toch wel een gekende 
moeilijke tegenstander. We kregen het dan 
ook moeilijk tegen de mannen in’t blauw. 
Zelfs Koen heeft zich helemaal doodgelopen. 
Verloren, dus 2e plaats en kwalificatie voor 
de halve-finale. 
 
Maar dan, na lang vóór te hebben gestaan 
tegen de beenhouwers van Mereta, en duust 
focking reddingen. Verloren… Met 3-2. Het 
zit nog altijd diep. We waren ver af de beste ploeg. Mereta 
mag hun 2 handjes kussen met hun keeper. Helaas geen 
finale kunnen spelen dus… 
Volgend jaar voor de finale gaan boys!!  
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Weekend INFO 
 

Ik wou hier info van het weekend zetten, bij deze dus: 

 

Info: 

 

Afgelast. 
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Spelletjes 
 

 

 

  

_ 
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EMEM 
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Oplossing kruiswoordraadsel 
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