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EM-merke

Niet te missen tijdschrift voor de [aspirant]
elektromechanisch ingenieur!
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P+#eses Díxit

Beste EM-ers,

Het academiejaar is aleen aantal maanden ver en er zijn al verschillende

EM-activiteiten voorbij. Geen paniekl Nog kans genoeg om (nog) eens met

den EM mee te komen doen. ln de voetbalcompetitie maken we nog altijd

kans om de finale te halen.

Allereerst wil ik even zeggen dat we nog een openstaande vacature

hebben... . Het is namelijk zo dat Lore De Crom, onze huidige redactor,

haarfunctie niet meer kan vervullen door het aannemen van de functie

van praeses bij Ons Verbond. Dus zij zal haar functie doorgegeven op de

wijn-konijn-cantus. Alle geÏnteresseerden zijn dus wel gekomen en ook

niet-geïnteresseerde mogen er ene komen drlnken natuurlijk. Hier later

nog iets meer over.

Achter elke praeses staat een sterk praesidium om alles mee in goede

banen te leiden en ook dit jaar is dit niet anders. Zo zijn er verschillende

geslaagde activiteiten geweest zoals den bowling, een EM-café, de karting

en een zeer geslaagde E'7M-cantus. Meer hierover volgt verder.

Wegens gebrek aan redactor is dit boekje gemaakt door onervaren, niet

voor deze job geschikte personen (door onze Ab-actis - Stef Mertens - en

mezelf). Heb jij meer inspiratie of vertrouwen in je pen, twijfel dan zeker

niet om deze taak op jou te nemen. Wij zullen je hier alleszins enorm

dankbaar voor zijn. Zo kunnen wij ons noB iets meer toespitsen op onze

eigen verantwoordelijkheden, waardoor we jullie jaar als EM-er nàg beter

kunnen maken.

Dixi,

Christoph Zanon

Praeses EM kring 2013-2014

li§illtilit Ab'Actis Dixit

Beste EM-ers,

Bij gebrek aan een redactor en een gebrek aan bladvulling krijg ik als Ab-

Actis de eer om deze pagina te vullen. Hopelijk kunnen jullie dit pareltje

even hard apperecieren als al de mails die ik jullie stuur. Zo niet, word dan

zelf redactor en maak er nog een beter boekje van dan dit EM-merke.

De eerste activiteiten zijn intussen al verstreken en ook met de voetbal

doen we het heel goed. Spijtig genoeg zijn er door het heengaan van onze

redactor weinig foto's van de activiteiten genomen. Dat verklaart deels dit

veel te dun boekje. Wij hopen dus snel een vervanger te vinden die zich

hiermee wil bezig houden.

Om toch wat foto's in het boekje te kri.jgen hebben we een duik genomen

in het archief van ontwikkelde foto's en negatiefjes, voor de mensen die

dat nog kennen. Zo kunnen jullie ook eens zien hoe het er vroeger aan

toegi ng.

Toch moet gezegd worden dat het altijd beter is om onze activiteiten mee

te maken dan enkel de foto's te bekijken. We zouden dan ook graagzo

veel mogelijk EM-ers zien op onze activiteiten. Niets houd je tegen om

eens lohs zu gëhn op de wijn-konijn cantus of je medestudenten te komen

aanmoedigen ti.ldens de voetbal.

lk hoop dat jullie van dit boekje kunnen genieten en we snel iemand

vinden die een (nog) beter EM-merke kan maken.

Dixi,

Stef Mertens

Ab Actis EM-kring 20L2-20L4
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Tekst: Patrick Cheyns

Wijze: Loch Lomon

ló Viuet

lo vivatl,lo vivat!

Nostrorum sanitas!

Hoc est amoris poculum !

Doloris est antidotum !

lo vivat! lo vivatl

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 vivatl

Nostrorum sanitas I

Osores nostri pereant

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 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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,i:r,..ii,.;i*De voetbal en de karting

Door een kleine miscommunicatie zijn er van enkele activiteiten ook

geen foto's genomen zoals je zelf wel kan zien.rt1w
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SurÍ noar de websiie en bekiik de producten en reÍerenties woor
trPlveno actief in is.

Als fomiliole ondernen'ring biedt tlelven.' nret zijn nieuw modern
geböuw een songenoom werkklinroot oon vooí ol ziin medewerkers.

Meer nog, Belven biedt nieuwe medewerkers de ruimte om te groeien

ïhoi's why we ore

é§*** f*," *,Ë,"*-*

Etelveno is een Belgisch beclriif gespecioliseerd in de produciie

en de verkoop von

industriële ofsLiters.

De nredewerken in het hoofdkwortier in Mechelen benoderen de
Benelux industrie markien zools woterbehondeling, (petro) che-

nrische industrie, tonkopslog. ...

Vio een wereldwijd distributie netwerl< verzorgen belven',
nredewerkers en poítners de àrïernqtionole werking noor de

lokole indusïrietokken.
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fiHU# hopke

hoe maak je een cilinder met als volume pizza? (oplossing vanonder

aan de pagina)

Een supergeleider stapt een café binnnen.

"We bedienen jouw soort hier niet" snauwt de barman.

De supergeleider verlaat het café zonder weerstand.

Daar ik al bijna ben afgefestudeerd heb ik mijn solicitatiebrief al

klaa r:

Graag solliciteer ik naar de functie van algemeen directeur van uw

bedrijf.

tk denk dat ik over de juiste kwoliteiten beschik om deze functie te

vervullen.

lk verwacht u dan ook morgenvroeg op miin kantoor.

oplossing:

hoe maak je een cilinder met als volume pizza?

diameter = z; hoogte = a

volume = nz2 a= pi zZ a
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ALCOHOLHOUDEND

ALCOHOLVBIJ

ANANAS

ANGET FACE

ANGËL KIS§

ANI§ETTË

AROMA

ËIG BOY

BLOOD AND SAND

AFiANDEWIJÍ{

CHAMPAGNË

CHERRY BRANDY

CITROE NBËANDEWIJN

COCKTAILGLAS

COCKTAILMIXEF

CFEMÉ DE CACAO

CREME DE CASSIS

CREr\,'18 DE MENïH€

DAIQUIE{

OI E N BLAD

ïfiloordxosksr
De overgableven letters vormen een

. OHY GIN

. ÉABL

ENGLISH ROSE

EYE OPENER

GAHNIïUUB

GBAND MARNIËF

GRASSHOPPEB

IJSÏANG

INGFIEDIENïEN

IRISH COFFEE

KRUIDEN

KUMTiIEL

KURKENT HEKKER

LAOY EË GOOD

LONGDËINK

MAOEIHA

MANHATTAN

MARASQU]N

OLIJË

ONDERZETïER

zin.

PAHAPLUUTJ E

PARFAIT^AMOUR

PORÏ

BI ETJ E

ËOSE

RUMPUNCH

SANGBIA

SCREWDRIVER

SIDE CAR

SI NAASAPPELLIKEUB

slFooP

SNOW BÀLL

TEQUILA

VEHr!4OUT

VFUCHTENPEBS

ZOEÍ

G N A T § IJ E J Ï U I,J L P A H A P R U

S C R EWS R IV E R R IE T J E IT
ANGELKI§SAMUSLYINEP
LMBOPEUAEINOUDSGOOA
GCLAEPNMRAHMNTRUONN
LIOSNGOIMHMADEIHAIP
IÏOCHIUHSERTDLINUCE
AËIDIKO§ISBLIASAQRHB
ïOAKIïLEYSEAESSOTAI
KENARGARTNAËCAFINNMG
CNDINURITTNRRCEDBPB
OB§EGEIELIJEAGMPEHAO
C R A S H Y N DWMM P E O I\rI R E G Y

LANCIFREEAIDMËTZINA
E N D K IJ D D D E í\ E X P N T E N E D

Ë D A L B N H }D M ZO E ï H Ï R Ë O

Ë E OÖ A C A C E D E M E R C T A K O

F WE R A M O Fï A Y T B O P U Ë M I.I G

OIJBSNCCVERMOUTRRDIE
CNSNATTAHNAMUBVANBB
HILDNEDUOHLOHOCLADY
SINÍ AASAFPELLIKEURGD
IIRUMPUNCHECAFLEGNA
RBKURKENTREKKERFEOL
ISNOWBALLIJHVLOHOCLA
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Foto 1: Voor de lezer met een scherp oog.
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Foto 2: We maken het iets makkelijker



Foto 3: Het kan nog makkelijker
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Foto 4: Als je hier de docent in kwestie niet op vindt ken je hem

wellicht niet!

Deze foto's komen uit het archief van den EM en zijn vanuit het jaar

1998.1n die tijd was het nog mogelijk om een hele week op

bedrijfsbezoek te gaan naar Barcelona.
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