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Niet te missen tijdschrift voor de [aspirant]
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Beste EM-mers,

Het schooljaar is al even bezig en natuurlijk hebben wij nog niet stil

gezeten. Om de herinneringen nog eens op te frissen van wat er nu al

geweest is en om een beetje lectuur te hebben voor tijdens de saaie delen

van de lessen is er hier het EM-merke.

Onze campus mag dan wel volledig door elkaar geschud zijn, geen schrik,

wij blijven dezelfde. Tussen al het gebreek en gemets door blijven we

actief bezig met de interclubcompetitie voetbal, cantussen, Em-café's, ...

etc. en natuur staan er nog vele activiteiten voor de deur.

Al deze activiteiten worden ook dit jaar weeral door een super praesidium

georganiseerd. Wij hopen jullie zoveel mogelijk te zien. En misschien

komen jullie wel in ons boekje wanneer ik als redactor 201"2-2013 jullie

geheugen nog eens mag opfrissen over de voorbije activiteiten.

Voor zij die we nog niet hebben kunnen verwelkomen, kom gerust eens

langs en amuseer je.

Hélène André,

Redactor 2012-201.3.

Total Ratti naderii
Antwerpen
Total RafÍinaderij Antwerpen is de
grootste, meest complexe
raffinaderij van de Total-groep, en

de tweede grootste raffinaderij in

Europa. Door onze ligging in de
Antwerpse haven kunnen wij

producten verzenden vta

zeeschepen, lichters
pijpleidingen.

Total Raffinaderij Antwerpen is een belangrijke schakel in
het geïntegreerd petrochemisch complex van Total, dat
ruwe aardolie tot kunststoÍ venruerkt. Vanuit de

Rotterdam-terminal MET lossen mamoettankers de ruwe

aardolie. Deze ruwe aardolie, met zowel hoog als laag

zwavelgehalte, wordt in de raÍf inaderij verwerkt en

omgezet in hoogwaardige producten zoals benzines,
diesel en kerosines voor de Europese en Amerikaanse
markt, en in basisproducten zoals naÍta, butaan en

aromaten voor de petrochemie.
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Beste EM-mers,

Het nieuwe schooljaar is al even bezig, dus hoogtijd voor een nieuw EM-

merke. Helaas schrijf ik het EM-merke niet meer zelf dit jaar, maar mijn

opvolgster Hélène André gaat dat zeker goed doen!

Eerst en vooralwil ik mijn nieuwe praesidium bedanken. lk zou geen enkel

lid door iemand anders willen vervangen en hoe verder het jaar vordert,

hoe meer vertrouwen ik erin heb dat het goed komt. Ook wil ik Geert de

Schutter bedanken, onze vorige senior, omdat ik bij hem nog steeds

terecht kan voor beginnersvragen.

Er zijn ondertussen al enkele activiteiten achter de rug, de voetbal, de

bowling en natuurlijk onze eerste cantus. Bedankt, pro-senioren, voor de

aangename nacht en ochtend die ik hierna heb mogen doorbrengen! En

vooral bedankt aan iedereen die te laat was, te luid was en wiens codex ik

in bezit had, zodat ze mij de gelegenheid hebben gegeven om hen een

sappig strafke te mogen geven. lk kan jullie zeggen dat ik er eentje extra

heb bemachtied. lk kijk dus al uit naar de wijn-konijn-cantus. (Hopelijk deze

keer met een zwaardere stem! lk neem alvast hormonen...)

Ook bedank ik graag alle nieuwe leden, die dit jaar de moeite doen om

eens een kijkje te komen nemen. En proficiat! Want als ik rond kijk naar

alles wat beweegt en rijdt, besef ik meer dan ooit dat wij de mannen zijn

die hierachter zitten en Elektromechanica veruit de coolste richting is! lk

vind het dan ook een grote eer om dit jaar de Praeses te mogen zijn!

Op vele momenten kunnen jullie ons vinden op activiteiten van andere

clubs en kringen. Zo kreeg ik de kans om op de Studio 100 TD van Ons

Verbond, te verschijnen als mijn alter ego, EM, beter gekend als Evil Mega

Mindy. En als er één ding is waar Evil Mega Mindy niet tegen kan, dan zijn

hetwel: mannen die in haar billen knijpen, mensen die de koteletjes uit

haar bord stelen, maar vooral EM-mers die niet naar haar activiteiten

komenl Ik verwacht jullie!

Dixi,

Laurien Van den Broeck,

Praeses 2012-2013

Omdat iedereen weet dot vrouwen de broek dragen!



Cantor: Stijn Hermans

cantor@em-kring.be

Ab-Actis: Stef Mertens

ab-actis@em-kring.be

Spocul : Steven Lenaerts

spocul@em-kring.be

Redactor : Hélène André

redactor@em-kring.be

PR : Samanta Daneels

pr@em-krinq.ne

Praeses: Laurien Van den Broeck

Praeses@em-kring. be

Vice-Praeses: Christoph Zanon

vice-praeses@em-kring.be

Quaestor: Leszek Liksza

quaestor@em-kring. be

Feestleider: Nelis Vandermeiren

feestleider@em-kring.be
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Tekst: Patrick Cheyns

Wijze: Loch Lomon

Wij verheffen de stem, wij zijn den EM

lngenieursstudenten van De Nayer

Elektrisch, mechanisch, wij kunnen alles aan

ln d'industrie laten wij nog van ons horen I

Den EM vivat, den EM crescat

& Den EM floreat nog lange!

Wij houden van het bier

En wij 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!

ïsËËïeqÉR
ËfrH *EïïËft

",ut....r"", I

11.



lo vivat! lo vivat!

Nostrorum sanitas!

Hoc est amoris poculum !

Doloris est antidotum I

lo vivat! lo vivat!

Nostrorum sanitas!

Dum nihil est in poculo,

Lam repleatur denuo!

lo vivat! lo vivat!

Nostrorum sanitas!

Nos iungit amicitia,

Et vinum praebet gaudia.

lo vivat! lo vivat!

Nostrorum sanitas!

Est vita nostra brevior,

Et mors amara lungior.

lo vivat! lo vivat!

Nostrorum sanitas!

Osores nostril pereantl

Amici semper floreant!
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Op vraag van onze feestleider;)

Voor de vrouwen bij den EM! :p
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De cantus waarbij ons praesidium vervolledigd werd !

Hierbij onze nieuwe: Quaestor, Spocul en PR

De eeuwige strijd van dit jaar

zal niet meer gaan om het

drinken op krediet van de

senior. Nochtans zijn de pro-

senioren(Moens) niet

vergevingsgezinder. Onze

vrouwelijke senior zal zich

echt wel moeten bewijzen.

De eeuwige strijd tussen de

senior en haar corona blijft.

MOENS VS

OOK DE BEZOEKERS WAREN TALRIJK AANWEZIG...

LAU RIEN

Benjamin Verfaille was te laat maar

had een goed alternatief. Hij had een

dessertje mee voor onze senior. Maar

dit maakt onze senior niet milder

tijdens de cantus.
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Veelspeelplezier! @

Zoek de woorden:

Soixanteneufke
Bier
Karting
Bowling, Les
Bachelor, master
abbactis
Praese s
Fees tleider
Emkring
Cantus
Digitaal
Belven, cultuur
Less ius
Dennayer
Redactor
Pr, sport, td
Vicepraese s
Il,li i nkonli n
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Y K Q M O A O H P B A P V G O C H Z AH
N O TNQ T TAT T ], DR DL S E S B S

OLLSNBACHELORADTHOVO
SDKARTINGRAOAESFKITA
TECABELVENXTDFDVTXET
GEPOQIEYJZICOEMAEAPD
EMEUGEAL]GEEAEAPCNTM
EMKRINGW]JNKON]JNTSS
SELMNQYDKVJLUOTGGEOT
SREEESTLE]DERDTUPNOR
SKDEEMAORCHTNSRRSEUA
AE PB EARE ], E XOE O LC YU C F
ILYOSSJNSPBSTRPOTFRK
E PHI{ JT RE PRE S E B E L C KE E
TRMLJELIEAE]SEUNNEZE
TNR]IRFVREBBACT]SBSM
JCHNPQSPUSGMEAFWWSEN
ECGGANYQLESSlUSKVFJP
SXSPORTONSLNGDNYPFLC
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