
Maarl2A14

Y"m-

EM-merke

Niet te missen tijdschrift voor de [aspirant]
elektromechanisch ingenieur!
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Rèdactór Di*it

Beste EM-ers,

Hier is het dan, het resultaat van even "intensief" denken, fotograferen en

schrijven, mijn allereerste EM-merke ! lk zal mezelf even voorstellen; ik ben

Florian, maar ge moogt me gerust aanspreken als "flor", "Van Loon" of

sommigen verkiezen me "floffy" te noemen. Aangezien ik niet altijd de

handigste ben kan je me meestal herkennen aan dien ene die stommiteiten

doet O. Soit genoeg over mezelf; ik sta dus sinds ik in oktober deze functie

van Lore heb overgenomen in voor het nemen van de foto's tijdens de

activiteiten en het schrijven van deze topliteratuur als het aankomt op het

overleven van een net iets te saaie les of als je zin hebt in wat afleiding.

Aan allen die al naar de activiteiten gekomen zijn, namens het ganse

praesidium, nen dikke merci, het is mede dankzij jullie dat er zo'n toffe sfeer

is. Er zijn dan wel al een aantal activiteiten gepasseerd, maar er volgen zeker

nog enkele knallers zoals het galabal op 28 maart en in de daar naartoe

lopende lustrumweek, m.a.w van 24 ï.e.m 28 maart, word er elke dag een

supertoffe activiteit voorzien (de kalender vinden jullie in dit EM-merke).

Wees dus allemaal zeker van de partijl

Als er iemand trouwens nog suggesties heeft voor bepaalde delen van het

EM-merke of als je nog grappige foto's bezit van mede EM-ers mag je deze

altijd sturen naar redactor@em-kring.be .

Goe ik ga men bakkes is houwe O

Dixi,

Redactor 2013-201,4

Florian Van Loon

Dixit

Commilitones,

Wat is er beter dan u op het gemak neer te zetten met het EMmerke in uw handen

en te genieten van de poètische teksten van onze nieuwe redactor en de (door

hem) gemaakte sfeerbeelden van de afgelopen activiteiten. lnderdaad, niets is

beter dan dat! Dus zet u maar neer en geniet van de Florian zijn eerste boekske.

ln de veronderstelling dat dit EMmerke op het einde van, of na het weekend

uitgedeeld wordt, hoop ik dat het een geslaagd EM-weekend was en dat in de

special editíon van het EMmerke, het weekend met al zijn hoogtepunten en het

glansrijke galabal op papier wordt vastgelegd.

Nu ik toch over het galabal bezig ben kan ik in eén trok door nog wat reclame

maken ook. Zoals de meesten al weten bestaat den EM-kring dit jaar 50 jaar. Dit

wordt gevierd met een hele week activiteiten. De lustrumweek gaat van24ïol 28

maart. Vrijdag 28 maart is er dan als kers op de taart nog een stijlvol galabal. Bij

deze zijn jullie uitgenodigd voor dit prachtig evenement.

Voor de mensen op zoek naar werk is er op 29 april onze BIA waar onze sponsors

zichzelf nog even kort voorstellen en waar er persoonlijke contacten kunnen

gelegd worden tussen bedrijf en student. Tijdens deze veel-energie-vragende

gesprekken wordt er ook een hapje en een drankje voorzien om alles nog wat

aangenamer te maken.

Vergeet ook zeker onze facebook pagina niet te checken voor meer activiteiten en

meer info over deze gewoonweg zalige activiteiten. De kalender van wat nog zal

l<omen kan je helemaal achteraan in dit boekje terugvinden.

Dixi,

Christoph Zanon

Praeses 20t3-201-4
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ïekst: Patrick Cheyns

Wijze: Loch Lomon

lo vivat! lo vivatl

Nostrorum sanitas!

Hoc est amoris poculum!

Doloris est antidotum !

lo vivat! lo vivat!

Nostrorum sanitas!

Dum nihil est in poculo,

Lam repleatur denuo!

lo vivat! Io vivatl

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 nostri pereant

amici semper floreant.

Wijverheffen 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!

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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belven.)is een Belgisch bedriif gespecioliseerd in de productie

en de verkoop von

industriéle ofsluiiers.

De medewerkers in het hoofdkwortier in Mechelen benoderen de
Benelux industrie ölorkten zóöls woterbehondeling, (petro) che-

mische indusÍrie, tonkopslog. ...

Vio een wereldwiid distribuïie neÍwerk veÍzörqen belveno
medewerl(ers en pöítners de internotionole werking nsoÍ de

lokole industrietokken.

Surí noor de website en bekijk de producten en referenties woor
belvpno octie{ in is.

Als fonriliole onderneming biedt belvprïii' nret ziin nieuw nrodern

gebouw een oongenoom werkklimoot oon vooí ol ziin medewerkers,

Meer nog, Belven biedt nieuwe nredewerkers de ruimte onr Íe groeien

Thol's why we ore
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Den EM heeft dit jaar een pracht van een prestatie neergezet wat

de voetbal betreft. We hebben zowaar de wel verdiende tweede

plaats in de wacht kunnen slepen dankzij ons gouden team O ik heb

hieronder enkele foto's van de vele matchen die we wonnen en die

ene tegen de wesp die we op het einde jammer genoeg verloren.

Nog is nen dikke merci en proficiat aan iedereen die meegespeeld

heeft en is komen supporteren.

10 11
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ln de volleybal zijn we zeker ook niet slecht bezig, we maken zeker

en vast nog kans om de beker in de wacht te slepen. Heb je zin om

je eens van je sportiefste kant te laten zien dan ben je altijd welkom

om ons team te komen versterken. Supporters zijn natuurlijk ook

altijd welkom om een pintje te drinken en de sportievelingen aan te

moedigen.

1.2 1_3
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Schijt-je-rijk, de sponsoractiviteit voor het PLAN-kindje van den EM

was weer een groot succes. Het was een mooie zonnige maar toch

frisse dag, gelukkig konden we ons warmen in en rond de tent met

een "geneverke" (ik refereer naar nelis xp), of een hotdogske. Hier

heb ik mezelf wachtend op het verlossende "pakketje" van onze

prachtige pony ook tegoed aan gedaan.
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Meer en meer volk stroomde toe om de pony in de al dan niet

goede richting te sturen (aangezien paarden niet altijd luisteren kan

dit moeilijker blijken dan gedacht O). ttta enkele malen het pleintje

te zijn rond gegaan

en nadat

sommigen in hun

hoofd al enkele

malen geroepen

hadden "ist nog

voor vandaagl"

werd het kakske

uiteindelijk gelegd.

De gelukkige winnaar van dit jaar was Joren De Cuyper, hij mocht

van ons de hoofdprijs; een lpad Mini in ontvangst nemen. De prijs

voor de meeste vakjes, 16 had ze er als ik het me goed herinner,

ging dit jaar opnieuw naar Lore De Crom, hiervoor krijgt ze van ons

(door omstandigheden ietwat post datum) een biermand cadeau.

Bedankt allemaal voor jullie steun ! !
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Hmmmmm zalig dacht ik en waarschijnlijk nog vele andere toen ik

de geur van vers gebraden konijn en frietjes men neus voelde

binnenstromen. lk ben persoonlijk niet zo'n wijn fan, dus ik

prefereerde een pilske, bier-konijn was ook niet zo mis vond ik O.

We hadden het genoegen om op deze mooie avond ook enkele

docenten te mogen ontvangen zoals Mr Arras en Mr Scheppers.

Waarvan meneer Arras ons

zelfs op de cantus nog even

gezelschap hield. Hij moest

helaas even later in den bak

komen en ondanks zijn sterke

pleidooi waarom hij niet

gestraft mocht worden moest

hij toch zijn watterke ad

fundum drinken, dit ging

uiteraard wel vlotjes binnen.

20 21

Hierna volgde het zware werk, naarmate de avond vorderde werd

de scherpte van mijn foto's ietwat minder, hieronder nog enkel

sfeerfoto's die nog zichtbaar zijn xp .
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Omdat we ook aan de dames denken O



§ntinrntcl*
l1* f sluf# trï, lÀ*titï§

irrl*àrt3l.d§::rlt1r.*1:i.íiÉaf.nrF"+J(c:.nÉft,=rC:É,: rr3!::iÈ!ee!*!.:rÍq.:':F.rrlm:,aí:**1?p?r
t.É,!è11*ral r'Éar jl*f j,:.nqnntaf*-:.
lr;rr :er !ÈÈrlrËiar!"Éri6j ,}:np:1. *r àiro:il.l ,»{,r ,i4 ;,u::rctt }*l1r*tr!,!í lerL+r.rlrll,tlc. uaji:e ifr1 :È
ir:rnèn qr .è.;.ïrf,i,rda I,lFÈiC::ir a+b,bèr 5:C Ëerí1r*r'àn en §*t§,*rlÈÈrde rtsr[6sry615 *ar iïÈrl,* repllt:i,,e
:t:r:\'i.: n'ti,rrirt:èa{.,:,:r{r,q f crri:rrÉ ,'fcf f+.;:b:+.arirà?r Jr}"irne!.'.:t=h,-tËf{h'.tr ti:l:'.i

,,*,ir1l-e r::rÍen:*r iI e:-irrnr; :.'3t]r if..i,:.tràt;. die laarl:,i : rr n:**r dan g Frrlt*dn f rr*pe:e F!r:!1n.n., èg:rj
r'lrcen ingalrr:.;l :::n 1,,i] rp:r*l n;ai fnri!; i.:lÈ§3 : L.i* **ài *;i:l+r *i1r:f,rr,..ar **n gaFa::.i,:r:lrd t;ar: :ia:
r,:tlis;f: à3r f,È *rr*r-j!:! ;ir trrÍ!a:lÉ',Ë qíar.r:*ijÈt tÈ',ii:i:lil::ï:1en-.ao

X*eb j* ecn t*rhni:ri: uitdàsËfldÉ fu*ÈtiÈ in eën hightecf,. crr3rving in cree prsdualie Ér] ËfldqÍst€usÈfld*
B{dÉtingÈíl i*àts pÍt§!ïlï1Ë, ,{WÀltïtlï. tl{[UsïRlE{L El'{r;l.fn€[fill.t6 en §&0, re*m dèn èlya5t een ]ijkj€ op

8n:i lvrt)rite s*a,J,bs"{osliautomotigS.a6m

t_ii;_frÉr r:F.':r._'."t .rb: ricr J.-àmi;h _i::li:ri'::aÉ,::l irlt]+ +ri r':+.ràï,ónti l_i."' ''

i*r i;Í.irillsl:lle *q n:arltr:nfrrrre ;*r=rirg $ r'i'Èí!*niïÉrr,: n: r.ai ir,èr rr in í\rÉ;:3i,*i ryet q*r
rrig*L.rereí r*r:el.*rrng:p:Lí *t *í i3ni.tiil.q i.ll:* :*cund;ir* arhqidr!.D*rr!ràrdàr.
i.r*flËri;ls i:p.p.:rirflt*ii*n t91 +É * §inÍ *r :*ltirtÉ ,;.;i,ÉË

t*tii{itèrÈn Yi* É-rÍail :

ifi iri !gcgl!iÉBí§isír:!in?f i*',iÍrË*nntiL:Í.donr

i,:rrrT $i:lIÀl
f 3.1, FrÍroi§ :d 'rnii

:'ÉnÉràa 4{ r,4.r,:t*l;ar §

ll-{t merhr er

?.ï #
i* dt4ï f ;
d& i{-,1 Ft ,í;{;i 1t". ':

: ie ..* *r'ventmlen' i $f".Rsàh i
ri À§*reÉet6r1

26

§er1$arefi

2l

w.,.':

,rl
Ílrur:.i.r,rr.:xdiz; ,,, :'

EM-Antigonio

Dë Mölleybal

Onze eerste match van het volleybal "seizoen" met veel moed in de

schoenen marcheren we vrolijk het veld op, bijna alle praesidium

leden, inclusief mezelf deden hun aantrede (en ik ben zelf soms

ietwat impulsief en dit kan leiden tot onverwachte resultaten xp).

Wat aanvankelijk een eenvoudige klus leek bleek toch iets

moeilijker dan voorzien.

Ondanks een goede verdediging, hierboven een prachtig voorbeeld

van de "stijn receptie" (op zich een merkwaardige techniek), wist

antigonia ons jammer genoeg toch te verslaan. Maar ik wist zeker

dat het voor ons nog niet gedaan was en dat we ons in de volgende

match zouden laten gelden.
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EM-Mereta

Deze keer op alles voorbereid, we hadden zelfs een mol in het

andere team, waren we op de winst belust. Aanvankelijk ging het

spelgelijk op tot het zelfs 1-1werd in de sets. ln de beslissende set

zetten we alles op alles en hebben we met 25-7 de zege

binnengehaald. Alles is dus nog mogelijk om door te stoten naar de

fin a les.

irg:t|i$s§-àhtuS

Een van de hoogtepunten van het jaar, deze prachtige cantus

georganiseerd door de 4 kringen van 't school. Het zal zelden

voorvallen dat ik een cantus zo zal buitenging en dat dan al voor

den twelve (om den trein te halen). lk kan u verzekeren niet meer

weten hoe ge zijt thuisgekomen om dan's morgens tot de

constatatie te komen dat u rugzak met codex en al verdwenen is, is

niet zo prettig xp gelukkig kreeg ik snel een bericht dat mijn rugzak

terug gevonden was te brussel-zuid !? soit de cantus zelf was

natuurlijk wel bangelijk tof, echt enen dat ge ni moogt missen,

omdat ik zelf men

camera thuis

vergeten was, zijn

volgende topfoto's
gemaakt door den

Bram, waarvoor

nog is nen dikke

merci O

29
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gidsfossiel
bivalve
trilobiet
genus
graptoliet
amm0niet
beitel
megalodCIn
groeve
kalksteen
schalie
perm
barnsteen
gastropode
dino
mammCIet
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PS: De docentenvoetbal is verplaatst

naat Z mei wegens gebrek aan vrije

data in sporthal Leyland.
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