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Beste EM-ers,

Beste EM-ers,

Nog een kleine maand en dan zijn het weer examens. Voor mij is het de
laatste week als praeses van den EM. Het was een grote eer en een grool

Hier zijn we weer met de lang verwachte "speclal edition" van het EM-merke

met als hoofdpunten het EM-weekend en natuurlijk onze lustrumweek met

plezier om jullie praeses te zijn. Er zijn verschillende schitterende
activiteiten geweest met voor mij als kers op de taart een zeer geslaagd

als geweldige afsluiter het galaball!! lk hoop alleszins dat jullie ten zeerste
hebben genoten van de welverdiende paasvakantie. Zoals reeds gezegd heb

galabal.

ik in wat volgt een selectie gemaakt van de foto's van de talrijke activiteiten
die de maand maart telde. De volledlge fotoalbums met alle foto's vinden
jullie zoals altijd terug op onze facebook pagina.

De organisatie van deze schitterende activiteiten was natuurlijk niet
mogelijk zonder mijn praesidium. Zij hebben er samen met mii voor
gezorgd dat het een goed jaar is geweest bij den EM. Merci daarvoorl

Door de vele activiteiten zal deze editie van het EM-merke ietwat lijviger zijn

dan het vorige, maak u dus geen zorgen als er in de volgende weken nog

lk ben er zeker van dat het volgende praesidium het minstens even goed
zal doen. Nu ik toch over het volgende praesidium bezig ben, volgende

lessen volgen om van in slaap te vallen. EM wil keep you awake!

week dinsdag (13 mei) is het verkiezingscantus van den EM. Denk je dat
het nog beter kan dan dit jaar en heb je interesse in een functie kom dan

Er schleten jammer genoeg niet zoveel activiteiten meer over om reclame

zeker af en misschien word je wel verkozen.
Na de examens (27 juni) is er nog de EM-BBQ waar jullie allemaal van harte

welkom zijn. Deze zal georganiseerd worden door het nieuwe preasidium
en vindt plaats in zaal de trouwe vrienden te Duffel.

voor te maken, maar ik wil jullie allemaal toch even warm maken om
volgende dinsdag 13 mei naar het zaaltje af te zakken om uw stem uit te
brengen voor uw favoriete nieuwe praeses, spocul, redactor, etc. Succes
allemaal met de laatste loodjes en dan zien we elkaar met blije gezichten
terug op de BBQ op 27 juni als ik me niet vergis O Het was een zeer tof jaar,
het was een plezier om met jullie samen van alle lessen en activiteiten een
waar feest te maken.

Veel succes met de examens en tot op den EM-BBBQ!
Confraters, tot gauwl
Dixi,

Christoph Zanon
Senior 2013-2014

Dixi,
Florian Van Loon

Redactor 20!3-201,4
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Krintlied

lo vivatl lo vivat!

Tekst: Patrick Cheyns
Wijze: Loch Lomon

Nostrorum sanitas!
Hoc est amoris poculum

Doloris est antidotum

Wijverheffen de stem, wijzijn den EM
lngenieursstudenten van De Nayer
Elektrisch, mechanisch, wij kunnen alles aan
ln d'industrie laten wij nog van ons horenl

!

!

lo vivatl Io vivat!
Nostrorum sanitas!
Dum nihil est in poculo,
Lam repleatur denuo

!

lo vivatl Io vivat!
Den EM vivat, den EM crescat

Nostrorum sanitas!

Den EM floreat nog lange!

Nos iungit amicitia,

Wij houden van het bier
En wij maken veel plezier
Deze jaren zullen wij nooit vergeten!

Et vinum praebet gaudia.

lo vivat! lo vivat!
Nostrorum sanitasl
Est

vita nostra brevior,

Et mors amara lungior.

Wij drinken tesaam en wij zingen tesaam
Bij ons doe je meer dan blokken

lo vivatl lo vivatl

EM-kring samen sterk, nu en later op het werk
Onze vriendschapsband gaat nimmermeer verloren

I

Nostrorum sanitas!
Osores nostri pereant
amici semper floreant.
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Van 14 t.e.m. 16 maart hebben we met den EM het Kempense kinrooi
onveilig gemaakt (geen zorgen iedereen heeft het overleeft). Bij aankomst
op vrijdag rond 21 uur kon iedereen samen nog geniet van een bord
dampende spaghetti met lekkere saus. Nadien werd er stevig gekwist met
moeilijkere en makkelijkere vragen van quizmaster Stijn Wouters.

Nadien volgde natuurlijk nog een leuke feestje, waarna we gezellig in ons

bed konden kruipen, tenminste de meeste toch. Een enkeling (uiteraard
ikzelf) was zijn slaapzak vergeten en heeft dus vrijwel niet kunnen slapen
doordat het ijskoud was. Geloof me ik heb alles geprobeerd, tot zelfs mijn
benen in de mouwen van mijn trui proberen te steken om het nog iets
warmer te krijgen, maar helaas. Dat terzijde konden we de volgende
morgen/middag genieten van verse zelfgemaakte pannenkoeken, de
eersten waren misschien ietwat mismaakt maar ze smaakten heerlijk.
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Na deze overheerlijke pannenkoeken volgde een ontspannende maar ook
mooie wandeling. Even tijd voor een rustig momentje tijdens het weekend.

Na de relaxerende wandeling stonden de kolen al bijna warm voor de
overheerlijke BBQ die volgde. Kippenbillen, worstjes, satés, ribbetjes,"'
noem maar op alles was om je vingers van af te lekken. Na goed gegeten
te hebben maakte iedereen zich klaar om helemaal "los zu gehen" op de
Duivels cantus. Het viel natuurlijk voor sommigen wat moeilijk dat ze net
lekker veel BBQ hadden binnengestoken, maar het was zeker en vast de
moeite. De overgebleven ribbetjes werden na de cantus met veel smaak
naar binnen gespeeld.
De cantus liep op zijn einde en

er volgde nog een klein feestje

waarbij Nelis door

Lore

onderwezen werd in de "salsa"

en iedereen zich nog eens
goed liet gaan. De volgende
morgen konden we

nog

genieten van de overschot van

de pannenkoeken en

gingen

we nadien lasershooten. Helaas kon ik hieraan niet deelnemen omdat ik
huiswaarts moest. Het weekend liep stilaan op zijn einde en iedereen ging

voldaan weer naar huis.

Beste Em-mers het
weekend is echt een
aanrader, als je er dit
weekend niet bij kon zijn,
kom dan volgend jaar zeker
af.
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we did it again!! Den EM heeft (zoals verwacht) de beker weer in
de wacht kunnen slepenl Jammer genoeg moesten we l maal verlies
incasseren (dit moeten we ook kunnen toegeven), maar dat hebben we
glansrijk goedgemaakt in de finale alwaar zelfs de derde set volledig
Yesssss

overbodig was. Hieronder volgt een kleine opleisting van de foto's van de
halve finale versus den OW en de finale versus antigonia.

De halve finale
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Een bijzonder goeie match waarin uiteraard gebeurde wat moest
gebeuren, den EM zet den OW op zijn plaats! Aan 2 sets hadden we
genoeg om de overwinning in de wacht te slepen. Toegegeven in de 2d"
set was het toch even spannend en kregen we toch een beetje schrik
(maar toch niet helemaal O).
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De Finale

Nadat we in de voorrondes de match tegen Antigonia hadden verloren
(trouwens de enige die we verloren hebben) konden we niet anders dan
dit goed maken in de finale. Dit gebeurde uiteraard ook. Als je zelfs in de
finale geen drie sets nodig hebt om de tegenpartij van het veld te spelen,
dan weet je het al : "DEN EM lS KAMPIOEN". Het was een mooie match en
toch ook proficiat aan antigonia voor de welverdiende tweede plaats.
Toch ook nog even onze topscoorders feliciteren; Maarten Verhasselt,
Tim Huysman en natuurlijk de enige echte Christoph Zanon. Uiteraard ook
een welverdiend applaus voor de rest van de ploeg. En Stijn : "goed
gedronken jonge O"
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litera ir tussendoortje

weet dat er geen terugkeer mogelijk is. lk dwing mijn loden benen
de smalle trap op, die naar de hemel draait over marmeren

Om even de aandacht af te leiden van de saaie laatste lessen en om de

treden, zacht van ouderdom, versleten en vol putjes.

gedachten wat te verstrooien volgt een klein stukje literatuur;)

Echoënde stemmen van beneden. Smekend.

"tk

Ze komen achter me aan, onverzettelijk, steeds dichterbij.
ben de Schim.

Door

de ongstige

Ze weten niet wat er komen goat... of wat ik voor hen gedoan
stod ren ik.

heb!

Door het eeuwige lijden vlucht ik weg.
lk strompel ademloos over de oever van de Arno, sla links af
de Via dei Castellani in en haast me naar het noorden, wegduikend
in de schaduw van de Uffizi.

Ondonkbaar land!

Onder het klimmen worden de visioenen steeds levensechter:
de wulpse lichamen, kronkelend in de vurige regen, de
vraatzuchtige zielen, badend in uitwerpselen, de verraderlijke

Nog steeds zitten ze achter me aan.
Hun voetstappen klinken steeds luider terwijl ze me met

meedogenloze vastberadenheid opjagen.
Dat doen ze aljaren. Hun vasthoudendheid houdt me ondergronds...

dwingt me te leven in het vagevuur... te werken onder de
aarde als een chtonisch monster.
lk ben de Schim.
Hier boven de grond richt ik mijn blik op het noorden, maar
ik kan geen rechte weg naar de verlossing vinden, want de Apennijnen
onderscheppen het eerste licht van de dageraad.
lk loop achter het palazzo langs, met zijn gekanteelde toren en
de klok met één wijzer. Op de Piazza diSan Firenze zigzag ik
tussen de vroege marskramers door, met hun hese stemmen en
hun geur van lampredotto en geroosterde olijven. Nadat ik voor
het Bargello Iangs ben gelopen, ga ik in westelijke richting naar
de spitse toren van de Badia en kom ik abrupt tot stilstand bij het
ijzeren hek onder aan de trap.

schurken, bevroren in Satans ijzige greep.
Ik beklim de laatste trap en bovenaan struikel ik, de dood

nabij, de vochtige ochtendlucht in. lk ren naar de manshoge

muur en kijk door een opening. Diep onder me ligt de gezegende
stad, het toevluchtsoord waar ik kon ontsnappen aan de mensen

die me hebben verbannen.
Roepende stemmen, dicht achter me. 'Wat jij gedaan hebt,

is

waa nzinnig I'

Waanzin brengt waanzin voort.

'ln godsnaam,' roepen ze, 'vertel ons waar je het hebt
verborgen !'

juist in Gods noam dat ik dat niet doe.
lk sta in de hoek, met mijn rug tegen de koude steen. Ze staren
diep in mijn heldergroene ogen en hun blik wordt donkerder,
niet langer smekend, maar dreigend. lJe weet dat we onze methoden
hebben. We kunnen je dwingen te vertellen waar het is.'
Het

is

Juist daarom ben ik tot halverwege de hemel geklommen.

Hier moet men elke angst van zich afzetten.
lk duw de greep naar beneden en stap het gangetje in, en ik

20

Opeens draai ik me om, ik hef mijn armen en krom mijn
vingers over de hoge muur. lk trek me op, zet mijn knieën op de
21.

smalle rand, en dan richt ik me wankelend op.

Het groeit nog steeds, zelfs nu nog... terwijl het wacht... verscholen

Leid me door de leegte, goede Vergilius.

in de bloedrode wateren van de lagune zonder weerschijn

Ze stormen vol ongeloof naar voren om me bij mijn voeten te

van sterren.

grijpen, maar zijn tegelijkertijd bang dat ze me uit mijn evenwicht
zullen brengen, zodat ik zal vallen. Nu smeken ze met stille

jouwe en aanschouw de horizon.
Hoog boven deze zwaarbeproefde wereld zeg ik mijn laatste

wanhoop, maar ik heb hun de rug toegekeerd. lk weet wat me te

smeekbede.

doen staot.

Lieve God, ík bid dat de wereld me gedenkt, niet ols een monsterlijke

Daarbeneden, duizelingwekkend ver beneden me, strekken de

zondaar, maar als de glarieuze verlosser die ik zoals U

rode pannendaken zich uit als een zee van vuur en verlichten het

weet in werkelijkheid ben. lk bid dot de mensheid zal begrijpen

schone land waarover eens de groten dwaalden: Giotto, Donatello,

welk geschenk ik nalaat.

Brunelleschi, Michelangelo, Botticelli.

Mijn geschenk is de toekomst.
Mijn geschenk is de verlossing.
Mijn geschenk is het lnferno.
Daarmee fluister ik mijn amen... en neem de laatste stap, de
afgrond in."
Uit : lnferno van Dan Brown

lk schuif dichter naar de rand.

'Kom naar beneden!' roepen ze. 'Het is nog niet te laatl'
O, moedwillige onwetendheid! Begrijpen jullie de toekomst
dan niet? Zien jullie niet de pracht van mijn schepping? De
noodzaak?

En dus sla ik mijn ogen op van de

Dit ultieme offer breng ik met blijdschap, en daarmee zal ik

jullie de laatste hoop ontnemen om te vinden wat jullie zoeken.
Jullie vinden het nooit op tijd.
Tientallen meters onder me wenken de keien van de piazza,
als een stille oase. Wat had ik graag meer tijd gehad... maar tijd is
een luxe die zelfs ik met mijn enorme fortuin me niet kan
veroorloven.
ln die laatste seconden kijk ik neer op de piazza en daar zie ik
iets wat me verrast.
lk zie jouw gezicht.
Je kijkt vanuit de schaduw naar me op. je ogen zijn droevig,
maar ik bespeur er ook ontzag in voor wat ik heb bereikt. Je begrijpt

dat ik geen andere keuze heb. lk moet mijn meesterwerk
beschermen ter wille van de mensheid.
z2
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Dinsdag : Duo cantus/lustrumcantus

Maandas: Uitreikins tombola
op de eerste dag van deze mooie week waarin we ons 50 jarig vieren kon
iedereen zijn tombola ticketje komen inruilen. ledereen ging met een prijs
aan de haal, gaande van bussen melk en kepernagels tot lapjes om aan de
mama te geven om de gaten in u broek dicht te maken (met logo van den

EM uiteraard). Docent chris Peeters ging met de hoofdprijs aan de haal,
een bon voor de mediamarkt van 50 euro !

Op deze cantus mocht onze lustrumpraeses Feline voor 1 keer plak
zwaaien. Iedereen kwam verkleed naar de cantus gaande van koeien tot
Robin Hood en enkele hooligans die zich gelukkig koest hebben gehouden.

Talrijke strafjes werden uitgedeeld waarvan ik zelf meer dan eens het
slachtoffer werd. Maar ik heb het overleeft en mijn duopartner zag me
achteraf nog even graag; waarschijnlijk heeft het feit dat ik hem mee naar
huis heb geholpen er iets mee te maken hebben O De foto's van deze
mooie avond hebben het jammer genoeg niet overleeft.
Woensdag: Bezoek aan den Duvel
Nee we zijn uiteraard niet in de hel afgezakt maar hebben deze avond met

in puurs bezocht. Sindsdien weten we alles
over welke hop er in den duvel aanwezig is of hoe een Duvel nu percies
zen allen de Duvelbrouwerij

moet geschonken worden. Achteraf mocht er uiteraard in het kleine cafetje
gedugesteerd worden. Bij het naar huis gaan kregen we nog een prachtig
Duvelglas mee. Met andere woorden zeker een aanrader om eens te doen.
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Donderdag: Lustrum Hotdog verkoop

Vriidag: Het galabal

Om dat wij niet alleen de dorstige willen laven zoals dinsdag gebeurde
organiseerden we donderdagmiddag een hotdog verkoop. ln ons tentje
naast de wei kon je een lekkere hotdog komen halen en even een gezellig
praatje slaa n.

Eindelijk was het zover, het hoogtepunt van het jaar was aangebroken,

een heerlijke avond waarop iedereen prachtig uitgedost mee kwam
genieten van heerlijk eten en goeie muziek. Omstreeks acht uur (ongeveer
toch) konden we allen plaatsnemen aan tafel voor het lekkere eten;als

voorgerecht een overheerlijk botervisje, als hoofdgerecht een lekker
stukje vlees en om af te sluiten een pracht van een taart, die mocht
worden aangesneden door onze lustrumpraeses in hoogsteigen persoon.
Feline, nog eens een dikke proficiat en ik denk dat ik namens iedereen kan
zeggen bedankt voor de geslaagde avond/nacht. Hieronder nog enkele
sfeerfoto's, het volledige fotoalbum kunnen jullie zoals steeds terug
vinden op facebook.
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Bier met vrouwelijke hormonen
Vorige week hebben wetenschappers de resultaten bekend gemaakt van
een onderzoek dat aantoont dat bier kleine hoeveelheden vrouwelijke
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Regels binaire puzzel
In elke lege cel moet een nul of een één ingevuld worden. Er mogen niet
meer dan twee dezelfde cijfers direct naast of direct onder elkaar staan'
Elke rij en elke kolom is uniek en bevat evenveel nullen als enen.

hormonen bevat. Om hun theorie te bewijzen, gaven ze honderd mannen
6 liter bier te drinken en keken wat er toen ging gebeuren. Het bleek dat
L00% van hen nonsens begon
f,6r nr
HIË

uit te kramen en ook dat ze niet meer
fatsoenlijk konden
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Om af te sluiten nog een klein raadsel om je het hoofd over te breken O
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Einstein schreef dit raadsel op het einde van de 19" eeuw. Er zijn vijf
huizen in vijf verschillende kleuren. ln elk huis woont een persoon van een

andere nationaliteit.

vijf eigenaars drinken ieder andere dranken, roken ieder andere
sigaretten en hebben ieder een ander soort huisdier. De vraag is : wie
eigenaar van de vls? Wat weten we ?
De

De Engelsman woont in het rode huis.
De Zweed heeft honden.
De Deen drinkt thee.

Het groene huis staat links van het witte huis.
De eigenaar van het groene huis drinkt koffie.
De persoon die Pall Mall rookt, heeft vogels.
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De eigenaar van het gele huis rookt Dunhill.
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De man die in het rniddelste huis woont, drinkt melk
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De Noor woont irr het eerste huis.
De man die Lucky Strike rookt, is de buur van degene die katten heeft.
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De eigenaar van de paarden woont naast de Dunhlll-roker.
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De man die Stuyvesant rookt, drinkt bier.
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De Duitser rookt Caballero.

De Noor woont vlal< naast het blauwe huis.
ln de supermarkt vroeg ik mijn vrouw of we de aanbieding van 2 kratjes

bier. Voor l-5 euro zouden nemen. Ze zei nee en zonder mijn advies te
vragen kocht ze een pot revitaliserende crème van 15 euro.
Ik zei haar dat een kratje bier me veel meer dan de crème zou helpen om

haar mooi te vinden.

De man die Lucky Strike rookt, heeft een gebuur die water drinkt.

Veel succes

I

Dit was het jammer Benoeg weer voor deze editie, maar niet getreurd
want binnenkort zijrr ltet examens O dolle pret ! lk zorg nog voor een

verslagvan de laatsto activiteiten in een klein maarfijn volgend boekje dat
op de BBQ zal verdccld worden

Toen is de ruzie begonnen...

Groetjes, Floffy

Tot snel
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EreLven6'is een Belgisch bedrii{ gespecioliseerd in de produciie

;:.:;§JH[,;:
De medewerkers in het hoofdkwortier in Mechelen benoderen de
Benelux industrie morkien zools woierbehondeling, (petro) chemische industrie, tonkopslog, ...
Vio een wereldwild distribufie netwerk verzorgen tfeLvÉn,,nredewerkers en portners de internotionole werking noor de
lokole irrdustrietokken.

Sr;rf nor:r de website en bekiik de producten en referenties woor

bPlvenri)octief in is.
Etelvenr.' met ziin nieuw

Al:; fonrilicrle ondernenrirrg biedt

nrodern

clebouw een oongenoonr werkklinroot oon yoor ol ziin nredewerkers.
Merlr nog, Belven biedt nieuwe medewerkers de ruinrle onr te groeien
Thot's why we ore
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