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EM-merke

Niet te missen tijdschrift voor de [aspirant]
elektromechanisch ingenieur!
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Beste EM-ers

Na goede of slechte resultaten en voor iedereen een welverdlende

vakantie is het startsignaal gegeven voor een nieuw semester. We

zijn nog maar net van start en we worden al overladen met werk.

Toch is er buiten het studeren en werken den EM !

We hebben al een hele reeks met activiteiten voor jullie klaarstaan.

Zo hebben we nog een TD, een paintball en een EM-café.

Buiten onze eigen activiteiten gaan we ook de banden met andere

clubs en kringen aansterken in de volleybalcompetitie en bij enkele

activiteiten die nog moeten komen.

Veel leesplezier,

Hélène Andre

Redactor '1"2-'13
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Beste EM-ers,

Het tweede semester is alweer een tijd bezig en den EM heeft zich

al goed laten gelden. Ondertussen hebben we al vier matchen

volleybal gewonnen. Laat ons afwachten tegen wie we in de finale

spelen.

Den ingenieurscantus is één van de grootste activiteiten die

gepasseerd is en graag wil ik de nieuwe EM-ers bedanken dat ze ons

mee zijn komen vertegenwoordigenl Zoals jullie wel weten moet de

fal<kel elk jaar door gegeven worden en aangezien dit mijn laatste

jaar is op De Nayer en ik er volgend jaar niet meer zal bij zijn, hoop

il< dan ook nieuwe, toffe, gemotiveerde mensen bij elkaar te kunnen

krijgen. Het is namelijk niet vanzelf sprekend wat er allemaal gedaan

wordt!

Het studentenleven is, echt waar, de tofste tijd van uw leven en ik
kan met 1"00% zekerheid zeggen dat je geen spijt kan hebben blj het

kiezen voor een praesidiumfunctie !

lk ben super benieuwd naar jullie allemaall Kom zeker nog een paar

l<eer langs en laat jullie overtuigenlJullie hebben nog tot 9 mei om

campagne te voerenl En goei punten scoren bij de praeses en het

praesldium kan geen kwaadl ;)

Dixi,

Laurien Van den Broeck,

Praeses'12'L3
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Na een jaar is het weer tijd voor Schijt-Je-Rijk. We beginnen met

vele middagen vakjes te verkopen voor het goede doel. Dit jaar is

het weer ons gunstiger gezind in tegenstelling tot de tent die vorig
jaar wegvloog. De hoofdprijs is een lpad Mini en die gaat naar

niemand anders dan onze pro-senior Geert De Schutter. De prijs

voor het meeste vakjes is een mand bier en die is voor Lore De

Crom. Bij deze hebben we weer geld ingezameld voor ons Plan-

kindje.
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Tekst: Patrick Cheyns

Wiize: Loch Lomon

lo vivat! lo vivat!

Nostrorum sanitas!

Hoc est amoris poculum!

Doloris est antidotum I

lo vivatl !o 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 vivatl lo vivat!

Nostrorum sanitas!

Osores nostril pereantl

Amici semper floreant!

Wijverheffen de stem, wijzijn den EM

lngenieursstudenten van De Nayer

Elektrisch, mechanisch, wij kunnen alles aan

ln 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 wij maken veelplezier

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 !

10 11
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ffiering vorig semester)

Aangezien dat we met den EM-kring ons duidelijk hebben laten zien

op de studio 100 TD geef ik hier een speciaal plekje voor een aantal

herinneringen.



Total Raffi naderij
Antwerpen
Total Raffinaderij 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 via
zeeschepen, lichters en
pijpleidingen.

-ffi%wmm
Total Raffinaderij Antwerpen is een belangrijke schakel in
het geintegreerd petrochemisch complex van Total, dat
ruwe aardolie tot kunststof verwerkt. Vanuit de
Rotterdam-terminal MET lossen mamoettankers de ruwe
aardolie. Deze ruwe aardolie, met zowel hoog als laag
zwavelgehalte, wordt in de raffinaderij verwerkt en

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

aromaten voor de petrochemie.
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En wederom gewonnen van Hodena, De Wesp, Mereta en in de

halve finale nog van den E-kring.

Zoals ieder jaar is er in het tweede semester de verbondscantus. De

senior van Ons Verbond neemt dan het recht in eigen handen om

een gigantische cantus te leiden. Hier zijn wij natuurlijk ook

vertegenwoordigd door een ploeg van EM-ers. Bij deze cantus

komen al de clubs en kringen tesamen om liederen te zingen en ons

natuurlijk met een frisse pint voor onze neus te amuseren.
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Praeses: Laurien Van den Broeck

Praeses@em-kring. be

Vice-Praeses: Christoph Zanon

vice-praeses@em-kring.be

Quaestor: Leszek Liksza

q uaestor@em-kring.be

Feestleider: Nelis Vandermeiren

feestleider@em-kring.be

Cantor: Stijn Hermans

cantor@em-kring.be

Ab-Actis: Stef Mertens

ab-actis@em-kring.be

Spocul : Steven Lenaerts

spocui@em-kring.be

Redactor : Hélène André

redactor@em-kring.be

PR : Samanta Daneels

pr@em-kring.be
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, : i.: Verwachte activiteiten

ACTIVITEITEN SEM 2

19/02

20/02

2s/02

7 /03
11/03

1.2/03

22-24103

z.8l03

1.6/04

24l04

L/Os

?? /os
1.3lOs

2sl06

Volleybal EM-Wesp

CinEMa

Volleybal EM-Hodena

lngen ieu rsca ntus

Volleybal EM-Mereta

EM-Café

WEEKEND

4-kringen TD

PAASVAKANTIE

BIA

Fakbartocht EM-Hodena-OW

Paintball

Verkiezingsca ntus

EM-café

EM-BBQ
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Zoek de 7 verschillen


