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Redactor Dixit

Beste EM-mers, het einde van het academiejaar is
weer aangebroken en dat betekent dat het tijd is voor
het laatste Emmerke van 2009-2010.

Voor sommigen onder jullie, geïnteresseerde lezers, is
dit het laatste Emmerke dat je te lezen krijgt. Deze
trouwe lezers wil ik alvast feleciteren met het bereiken
van een belangrijke mijlpaal in hun leven. Anderzijds
wil ik hun ook waarschuwen: ergens diep vanbinnen
gaat ge De Nayer missen. Als was 't maar voor de
gratis koffie. Ik wens jullie een prettig professioneel
leven !

Maar het Emmerke is er natuurlijk niet alleen voor de
laatstejaarsstudenten, ook onze vrienden uit de 2e en
3e Bachelor en de Spem krijgen alle goede wensen.
Ne schone zomer met van alles juist genoeg en van
sommige dingen net iets te veel, zoals ge 's
anderendaags wel zult merken.

Er staat weer vanalles boeiends in dit Emmerke, over
de volleyball -We hebben hem, de beker!-, over de
ingenieurscantus, over onze bedrijveninfoavond, de
filmavond, een verslag van het EM-weekend, de
verkiezingscantus en veel meer.

Veel leesplezier!

Joos Knapen,
Redactor 2009-2010
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,' P'raeses Dixit veninfoavond

Net zoals de vorige jaren hebben we ook dit jaar weer
een bedrijvenavond georganiseerd, die avond hebben
we de sponsors die ons dit jaar gesteund hebben de
kans gegeven om in contact te komen met komende
young professionals die op De Nayer studeren.
Onze kring organiseerde deze avond dit jaar samen
met de collega's van de E-kring. Door op die manier
de krachten te bundelen hebben we het wat grootser
kunnen aanpakken. De opkomst was royaal en
afgaande op de reacties van studenten en bedrijven
mogen we volgens mij van een succes sprekenl

Beste EM-leden en sympathysanten,

Nu de zomer voor de deur staat, kunnen we
terugkijken op een prachtig jaar. Enkele hoogtepunten
waar ik jullie nog eens graag wil herinneren zijn:
Schijt-je-rijk: Door jullie aanwezigheid konden we ook
dit jaar voor de financiële ondersteuning van de
educatie van een Plan-kindje voorzien.
Onze Bedrijven infoavond: Dankzij onze quaestor
hebben we niet alleen van onze leden uitvoerige
felicitaties gekregen maar ook van de aanwezige
bedrijven en dat kan ons uiteraard alleen maar blij
stemmen. Het Weekend: Of het nu door de bonte
mengeling van oude en nieuwe leden kwam, of het te
wijten was aan de goede organisatie weet ik niet,
maar een geweldige sfeer was er zeker en vast.
And last but not least: de volleybalcompetitie die we
glansrijk hebben gewonnen. Dankzij onze sterspelers
en de supporters hebben we slechts 1 set moeten prijs
geven in alle wedstrijden!! En nudat ik hier een
volledige pagina krijg zou ik nog graag van deze kans
willen gebruik maken om het voltallige praesidium te
bedanken voor de inzet dit jaar en het volgende
succes te wensen met hun verkiezing en het komende
jaarl Dat gaat trouwens op 26 juni al van start met de
onovertroffen EM-bbq en net voor het schooljaar
'10-'17 zou de nieuwe website online moeten komen.
Geniet van dit leesvoer en tot op de barbecue!!

Jan
Praeses 2009-2010
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ËS Ëower §ystems Belglum NV

CG Power Systems Belgium NV (formerly Pauwels Trafo
Belgium) has manufacturing units in Belgium, lreland, USA,
Canada and lndonesia. We have built a reputation as a
developer and manufacturer of innovative, high quality,
relíable, high-performance products and turn-key solutions for
a wide range of power applications. Our company is known for
its excellent service
and quality around the world.

CG Power Systems Belgium NV
Antwerpsesteenweg'167, B-2800 Mechelen, Belgium
ï +32 15 283 333 F: +32 15 283 300
www.cgg!obal.com
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Naar aloude traditie was er ook dit jaar gezamelijke
een cantus met de ingenieurskringen. En naar aloude
traditie was het ook dit jaar weer een plezante
bedoening. Volgend jaar weer; met nog meer EM'mers!
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Ys"tley-h-ell

We hebben hem! Den EM heeft dít jaar het volleyball-
tornooi gewonnen en mag zich dus trotse eigenaar van
de beker van 2009-2010 noemen. Een sterk team van
studenten en een enkele bijzonder gemotiveerde
docent heeft zich wedstrijd na wedstrijd ingezet voor
de goeie zaak. Sommige wedstrijden gingen vlotter
dan anderen waar de spanning bijzonder te snijden
was. Hier en daar scheelde het maar een puntje maar
alles is op zijn pootjes terecht gekomen.
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EM-Weekend

Amai! Wat een weekend, ook dit jaar was het weekend
weer een succes/ de uitgelezen gelegenheid om
medestudenten uit andere jaren en oud-studenten te
leren kennen. We waren dit jaar met een geweldige
groep afgezakt naar het domein Villers-Saint-Gertrude
waar al vanaf vrijdagavond de toon gezet werd voor
de komende dagen. Na een deugddoende maaltijd
werd er bij een pintje wat bijgepraat en kennis
gemaakt tot enkelen besloten de streek eens te gaan
verkennen. Uiteindelijk ging iedereen mee een frisse
neus halen, een korte voorbereiding op wat er ons
zaterdag te wachten stond.
Zaterdagochtend, na een voor sommigen niet echt
lange nacht werd er verder gebabbeld bij een stevig
ontbijt, en de picknick voorbereid. Wanneer iedereen
zijn stapschoenen gevonden had, gingen we op pad.
Onzen Elvis had weer een mooie wandeling
voorbereid. Een zeer stevige voettocht later kwamen
we terug aan in onze Gïte waar we van een
uitstekende barbecue hebben genoten. Het einde van
de barbecue deinde uit in het begin van onze cantus.
Om de kleine glazen te compenseren hebben we er
gewoon wat meer gedronken. Het was een plezante
cantus met veel sfeer, dynamiek en hamers die
pootjes kregen. Geen wonder dat de die hards hun
bed niet vroeg gingen opzoeken. Helaas gingen we 's
nachts over op het zomeruur èn moest er vroeg
opgestaan worden.
Zij die zich daar na de vorige nacht toe in staat
voelden gingen immers op verrassingsactiviteit. Na
zaterdag over d'Ardennen gelopen te hebben, kropen
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we er zond onderdoor in een
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Zoals elk jaar moest de opvolging verzekerd worden,
en ook dit jaar is het gelukt om een gemotiveerd team
bij elkaar te krijgen. Jan Bens en ikzelf worden
gerecydleerd uit het vorige praesidium, de overige zes
praesidiumleden zijn nieuwelingen, al dan niet met
bestu u rserva rin g bij studentencl u bs of- kri ngen.

De verkiezing zelf was er een van de spannendste van
de afgelopen jaren. De kandidaten waren aan elkaar
gewaagd en dat was ook duidelijk te zien aan de
stemmenverdeling. Net na zijn verkiezing mispakte
onze nieuwe praeses zich even aan het kringlied maar
dat kwam waarschijnlíjk door de emotie van het
moment. Ondertussen beheerst hij het alsof zijn
moeder het vroeger voor hem zong voor het
sla pengaa n.

De functies werden als volgt ingevuld:
Praeses : Wouter Bijnens
Vice-Praeses: Joos Knapen
Ab-Actis: Stijn Nijsmans
Quaestor: Frederik Heylen
Cursusdienst: Sven Vervoort
Spocul: Dími Maes
Feestleider: Jan Bens

Verder is het hier wel op zijn plaats om het aftredend
praesidium van harte te bedanken voor hun inzet. Het
is dankzij hun dat we een grote groep actieve leden
hebben die ook hun engagement willen opnemen.
Bedankt voor het goeie jaarl

Pa intba Il

Dit jaar zijn we Stafort onveilig gaan maken zonder
onze vrienden van de S-kring.
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Bezigheidstherapie
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