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Voorwoord 
 

De EM-Kring is een studentenvereniging voor de studenten 
elektromechanica aan De Nayer. De meeste kennen ons 
gewoon als “De mannen die de cursussen verdelen.” Anderen 
weten dat wij verschillende activiteiten organiseren om jullie 
een aangename tijd te laten beleven op onze campus. Dit kan 
gaan van gezellig paintballen of karten tot licht beschonken 
raken op een cantus. Maar nu hoor ik jullie al zeggen: “Maar ik 
wil mij niet laten dopen en met al die verplichtingen die eraan 
vasthangen...” Dit is namelijk geen probleem want bij een kring 
is er nu eenmaal geen doop. Dus er is niets wat jullie 
tegenhoudt om eens een activiteit bij te wonen. “Maar ik ben 
een student, ik kan dat niet betalen…” Natuurlijk weten we ook 
dat de gemiddelde student amper een brood en een pot choco 
kan kopen om de week door te komen. Daarom bieden wij al 
onze activiteiten aan studentikoze prijzen. Dit is allemaal 
mogelijk door de subsidies van stuvo en onze sponsors! Denk 
aan hen als u verder door dit boekje neust. Naast deze 
activiteiten is er ook een sportcompetitie die georganiseerd 
wordt door Ons Verbond. We spreken hier over een voetbal- 
en een volleybalcompetitie. Wij zijn als EM regerend kampioen 
ik beide competities en dit willen we ook graag dit jaar zo 
houden. Kom daarom zeker eens supporteren voor uw 
favoriete kring! 

Wilt u graag meer informatie, aarzel dan niet om iemand van 
het praesidium aan te spreken of te contacteren.  

Uw EM-Praesidium ‘16-’17  
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Praeses Dixit 
 

Beste EM-mers, 

Na deze drukke periode van examens en korte week vakantie mag ik 
jullie weer verwelkomen op De Nayer. Ik richt mij even tot de nieuwe 
2de-jaars die nu voor de eerste keer lid zijn van de EM-Kring. Wij zijn 
een studentenvereniging die ten eerste als doel heeft om jullie 
activiteiten aan te bieden aan studentikoze prijzen en ten tweede zijn 
we er om jullie in contact te brengen met enkele bedrijven (onze 
sponsors). Hiervoor organiseren wij een Bedrijven Infoavond (BIA) 
zodat jullie alvast de eerste contacten zouden kunnen leggen. Hoewel 
deze vooral voor de 3de bachelors en masterstudenten is, zijn jullie 
meer dan welkom. Terug naar het leukere gedeelte: de activiteiten aan 
studentikoze prijzen! Zo gaan we bowlen, karten, op kroegentocht… 
Kortom allemaal dingen om naar uit te kijken. Hou hiervoor zeker onze 
Facebookpagina in de gaten.  

De voetbalcompetitie is nog maar net afgesloten (Hoe dit eindigde kan 
u lezen in het mooie verslag van onze Spocul.) en de nieuwe competitie 
is er al. Dit semester spelen we… Trefbal! Na onze winst tegen 
Antigonia hebben we de smaak te pakken en willen we opnieuw voor 
de beker gaan. Heb je zin om mee te spelen, aarzel dan niet om de 
Spocul te contacteren. 

Kom dus zeker eens langs op een van onze activiteiten en ontdek wat 
De Nayer u allemaal te bieden heeft na sluitingstijd. We hebben ook 
nog een activiteit met de 4 kringen samen. Zowel een cantus als een 
TD. Beter kan toch niet? Tot snel op de activiteiten! 

Dixit, 

Timen Deprince 

Senior 2016-2017  
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Redactor Dixit 
 

Gegroet EM-mers, docenten en studenten! 

We zitten halverwege het 2de semester. Tijd dus voor 

het weekend! We hebben ondertussen ook al een 

paar activiteiten achter de rug. Zo hebben we weeral 

veel geld ingezameld voor ons plan kindje tijdens 

schijt je rijk! Hierna hebben we samen met Utopia de 

schaatsbaan onveilig gemaakt. 

Enige tijd later had onze Praeses een idee: laten we 

een cantus houden met den S… en zo geschiede den 

S(e)M-cantus! Na een grootse cursusdienst hebben 

we natuurlijk weer een caféavond gehouden. 

Ook hebben we een kleine reportage over onze 

grootste overwinning van het voetbaltoernooi! 

Nog veel succes met de labo’s en masterproeven en 

tot de 3de editie van dit jaar! 

Dixit, 

Marcel Horemans, Redactor 2016-2017  
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Kringlied 
 
 
 

Tekst: Patrick Cheyns 
Wijze: Loch Lomon 

 
 
 

Wij verheffen de stem, wij zijn den EM 
Ingenieursstudenten van De Nayer 

Elektrisch, mechanisch, wij kunnen alles aan 
In 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 we 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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Io vivat 
 

Io Vivat! Io vivat! 

Nostrorum sanitas! 

Hoc est amoris poculum, 

doloris est antidotum. 

Dum nihil est in poculo, 

iam repleatur denuo. 

Nos jungit amicitia, 

et vinum praebet gaudia. 

Est vita nostra brevior, 

et mors amara longior. 

Osores nostri pereant, 

amici semper floreant. 

Jam tota Academia, 

nobiscum amet gaudia.  
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Your Mobility. Your Freedom. Our Signature. 

Uw mobiliteit. Uw vrijheid. Onze handtekening. 

www.continental-corporation.com 
Vehicle Dynamics - VED 

   

Droom je van grootse technologie? 

Continental Automotive te Mechelen produceert en verdeelt innovatieve elektronische remsystemen en wielsensoren voor 
personenwagens. 
Door een vooruitstrevende aanpak en aandacht voor de waarden vertrouwen, verbondenheid, passie om te winnen en 
verantwoordelijkheidszin, hebben 550 gedreven en getalenteerde werknemers een sterke reputatie uitgebouwd in de 
Europese automobielindustrie. Voor de uitbreiding naar de allernieuwste hoogtechnologische veiligheidssystemen 
(Electronic Stability Control), die jaarlijks in meer dan 8 miljoen Europese personenwagens worden ingebouwd, zijn wij op 
zoek naar (m/v) collega’s die deel willen uitmaken van een gepassioneerd team dat bijdraagt aan de productie van 
innovatieve levensreddende veiligheidssystemen. 
Zoek je een technisch uitdagende functie in een hightech omgeving in onze productie en ondersteunende afdelingen zoals 

PRODUCTIE, KWALITEIT, INDUSTRIEEL ENGINEERING en R&D, neem dan alvast een kijkje op onze website 
www.be.contiautomotive.com 

Wat heeft Continental Automotive jou te bieden? 
• Uitdagende en inspirerende jobs in een dynamisch, hoogtechnologisch en 

groeiend internationaal bedrijf. 
• Een aantrekkelijke en marktconforme verloning in overeenstemming met 

ervaring en prestaties met een uitgebreid verzekeringspakket en aantrekkelijke 
secundaire arbeidsvoorwaarden. 

• Belangrijke opportuniteiten tot opleiding en zelfontplooiing. 
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Schijt je rijk 
 

Zoals velen onder jullie wel weten is een van de 

leukste activiteiten ook al gepasseerd, ik heb het 

natuurlijk over schijt-je-rijk! Voor zij die het niet 

kennen zal ik h  et even toelichten. Het betreft een 

grasveld dat opgedeeld is in vakjes, een mini-paard of 

iets dat ertoe kan dienen zoals een feestleider 

bijvoorbeeld, een drol en een prijs. Zoals u hoort is 

hier wat tijd voor nodig dus voorzagen we 

verschillende (warme) snacks en (verwarmende) 

dranken. Zoals altijd was het wachten heel gezellig, 

dat heeft het mini-paard achteraf 

ook bevestigd. Maar dat gewacht 

was natuurlijk niet voor niets! 

Iemand had iets mogelijk 

interessants zien liggen! Na een 

uiterst exacte meting met 

materiaal gelijkaardig aan dat van 

NASA werd geconcludeerd dat het 

interessante hoopje zich genesteld 

had op een deel van het veld dat 

toebehoorde aan niemand minder 

dan Thomas Kievit! 
Onze winnaar met zijn prijs! 
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Dit betekende dus dat hij naar huis kon gaan met een 

bluetooth luidspreker om vele feestjes mee te 

organiseren. Naast de hoofdprijs 

hadden we ook een geweldige 

prijs voorzien voor de persoon die 

het meeste vakjes gekocht had. 

Deze prijs, een wonderbaarlijke 

biermand, ging naar huis met 

Ayrton Leyssens. Ik ben er zeker 

van dat velen genoten hebben van 

het spektakel dat het mini-paard 

ons bracht en dat maakte het 

zonder twijfel een geslaagde editie. 

Door onze Vice-Praeses. 

  

Proficiat Ayrton met 

de bierprijs (meeste 

vakjes) 

Ook dit jaar was er 

weer veel opkomst! 

Onze feestleider liet het 

mini-paard even zien hoe 

het allemaal werkte 
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Reynaers Aluminium ontwikkelt en 
verkoopt innovatieve en 
hoogkwalitatieve aluminium profielen 
voor de bouwsector. 
Reynaers-profielen worden door 
schrijnwerkers en constructiebedrijven 
verwerkt tot ramen, deuren, 
schuifelementen, veranda’s, gevels, 
lichtstraten en zonweringen. We bieden 
oplossingen voor alle vormen van 
architectuur en dit zowel voor de residentiële markt (nieuwbouw 
en renovaties) als de projectmarkt (appartementen, 
kantoorgebouwen, hotels, winkelcentra, openbare gebouwen, 
scholen, ziekenhuizen, ...). Comfort, veiligheid, architecturaal 
design en energie-efficiëntie staan voorop in de ontwikkeling van 
onze producten. 
 
Reynaers Aluminium dankt zijn leiderspositie aan zijn 
voortdurende investeringen in onderzoek en de ontwikkeling van 
marktgerichte producten. Dankzij een ver doorgevoerde 
logistieke aanpak slaagt het bedrijf erin zijn klanten op een zeer 
efficiënte wijze te bevoorraden. Reynaers voldoet aan de 
internationale ISO 9001:2000-kwaliteitsnorm. 
 
Het bedrijf dat opgericht is in 1965 heeft zijn hoofdkantoor in 
Duffel (België) en telt ongeveer 1000 medewerkers in 26 landen 
wereldwijd. 
 
Reynaers Aluminium verzekert zijn economische succes door 
sociale en milieubeschouwingen te integreren in al zijn 
activiteiten. We beschouwen maatschappelijk verantwoord 
ondernemen als inherent aan het zakendoen en hanteren al van 
bij het ontstaan van de onderneming waarden als milieuzorg, 
integriteit, dialoog, eerlijkheid en sociaal engagement.  
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Jeneverschaats 
 

Het was weer zo ver. Den EM ging zich weer op het 

gladde ijs begeven. Wij hadden het geluk dat Utopia 

de steunende club was zodat wij niet zouden vallen, 

maar zelfs deze middelen hielpen voor sommige 

mensen niet. Niet te vergeten Den EM zou den EM 

niet zijn als we geen back-up plan hadden voorzien. 

We hadden namelijk de beste pijnstiller ooit 

meegenomen. 

We nemen de inkomhal in zei de Senior, en zo geschiedde! 

Twee van de weinige 

foto’s van de redactor! 

#selfie 
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Namelijk JENEVER. VEEL JENEVER!!!!! 

Der sfeer zat er natuurlijk weer 

dik in zowel op als naast het ijs. 

Een pirouetje hier en een 

onsie’tje daar. De jenevertjes 

hielp iedereen. De schaats skills 

werden beter en iedereen had het direct warm. 

Na het schaatsen zochten we nog een afterparty en 

die moesten we niet ver zoeken. Het was namelijk 

onsie fakbar van ons verbond. Met de hele groep nog 

naar het zaaltje dus!!! Hier konden we nog onze 

spannende schaats verhalen vertellen met een 

natuurlijk een overvloed van bier. 

Door onze Feestleider.  

En een gevallen 

spocul daar! 

Velociraptor! 
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Syngenia is een jonge en 

ambitieuze dochteronderneming 

van Tractebel ENGIE die begin 

2014 werd opgericht. Syngenia 

biedt haar klanten, binnen en 

buiten de groep ENGIE, technische profielen die kunnen 

worden ingezet bij het realiseren van alle fasen van hun 

projecten. Syngenia werkt zowel via Consultancy als via vaste 

Werving en Selectie. Bij Consultancy leveren de technische 

experts van Syngenia ondersteuning aan de klant tijdens 

opdrachten van zowel middellange als lange duur. 

 

Na twee en half jaar telt Syngenia meer dan 65 consultants die 

de kans gekregen hebben mee te werken aan boeiende 

nationale en internationale projecten bij haar klanten. Werken 

bij Syngenia betekent investeren in jouw eigen ontwikkeling. 

Via verscheidene projecten en interne opleidingen krijg je als 

consultant de kans je te ontwikkelen tot een sterke Project 

Manager en/of Technisch Expert. 

 

Ben je geïnteresseerd om meer te weten over Syngenia? Bekijk 

dan zeker de website en jobopportuniteiten op 

www.syngenia.com  
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S(e)M-cantus 
 

Het was een rustige dinsdagavond op campus De 

Nayer. We konden dus niet anders dan hier 

verandering in brengen. Het was nog eens tijd voor 

een nieuwe cantus. Deze keer weeral met een tof 

concept en in samenwerking met den S-kring.  

De S(E)M – cantus. 

Een avond gevuld met bier, vriendschap, vuile 

grappen maar vooral strafkes waar de plot van fifty 

shades of black zeker jaloers op kan zijn. Het was een 

zeer geslaagde cantus met veel volk en nog meer 

bezoekers waardoor de nodige strafkes natuurlijk 

snel volgden. Het bier vloeide rijkelijk en de buren 

wisten nog eens goed hoe fantastisch (slecht) den EM 

kan zingen. 

Kortom, we kunnen al niet wachten op een volgende 

editie 

Door onze Ab-Actis. 

 

 

 

Op de volgende 2 pagina’s kan je een paar 

exclusieve foto’s zien! 
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Welkom @ Belven  
 
Belven kan bogen op meer dan 40 jaar 
ervaring in de productie van afsluiters en 
accessoires. Deze worden gebruikt in 
verwarmingen, airconditioning, industriële 
pijpleidingen en waterzuiveringsinstallaties. 
 
Het fundament van ons succes ligt in een aantal belangrijke waarden die we als 
familiebedrijf hoog in het vaandel dragen, zowel intern naar onze medewerkers toe, 
als extern naar onze klanten, agenten, distributeurs en leveranciers. Met eigen 
middelen realiseren we gestage maar zekere groei en dat biedt zekerheid en 
stabiliteit voor onze klanten. 
 
Onze producten voldoen aan de strengste standaarden, en kwaliteit is voor ons een 
tweede natuur geworden. Hierdoor kunnen we onze aandacht en onze inspanningen 
richten op iets wat net zo belangrijk is als de kwaliteit: onze klanten. 
 
We zijn betrokken bij onze klanten. We luisteren naar hun vraag en leveren wat ze 
van ons verwachten. Onze missie is onze doelstelling: betrokken en dichtbij, 
persoonlijk en oplossingsgericht. Dat maakt ons nu net zo uniek : die nabijheid met 
de klant gestoeld op het absolute geloof in eigen kunnen. Het is die trots die verder 
gaat dan het afleveren van een topproduct die ons absolute voldoening geeft. 
 
We streven ernaar om de geprefereerde partner voor afsluiters te zijn, wereldwijd. 
 

Bij Belven zijn we more than invalved. 
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EM-café 
 

Het tweede semester 

beginnen we met een 

plezante babbel en een 

pintje in ons stamcafé ‘de 4 

wegen’. Het EM-café was 

wederom een groot succes 

met veel EM’ers en EM’sters 

aanwezig, de plateaus bier 

vlogen er weer door en er 

werd ook al is een kaartje 

gelegd (met of zonder 

drankgebruik gepaard).  

Voor de BOB’s daarentegen 

was een warme choco 

ook aanwezig!  

Door onze Quaestor.  

Warme choco? Wedden dat er 

pure wodka in die tas zit! 
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Voetbal Competitie 
 

Gegroet voetbalfans, 

In het tweede semester hadden we nog twee 

wedstrijden af te werken voor we ons weer konden 

uitroepen tot voetbalkampioen van de campus. We 

moesten nog spelen tegen den OW en de S-kring 

makkelijk ging het niet worden maar de strijdlust om 

te winnen was er. Om 

de kansen te vergroten 

werd het topteam van 

den EM opgeroepen 

met onder andere 

Bart, Maarten, Ward, 

Sybren, Thomas en zelf 

enkele nieuwe aanwinsten 

Vincent en Joppe. Wegens poepen in het buitenland 

moesten we ook opzoek naar een nieuwe keeper, dit 

was geen simpele opdracht om een vervanger te 

zoeken voor de muur die Steven was in de goal. Met 

een geluk bij een ongeluk had onze Praeses last van 

zijn lies waardoor hij niet goed kon lopen, hij besliste 

daarom om de zware taak van keeper op zich te 

nemen. 

Bijna raak OW… 



 
22 

20/02/2017: EM vs OW 

We begonnen met de volle 100% 

goesting aan de wedstrijd tegen 

den OW. Er werd direct 

hoogstaand voetbal gespeeld door 

beide ploegen met enkele kansen 

voor de twee ploegen. Maar den 

EM is niet voor niks regerend 

kampioen want na 5 minuten was 

het prijs daar viel de eerste goal. 

Het spel was begonnen enkele minuten later viel de 

volgende goal met niet veel extra 

moeite. Na 20 minuten topvoetbal 

nog enkele goals en paar pracht 

reddingen van onze nieuwe keeper 

stond het 4-0 in ons voordeel met de 

rust. We starten de tweede helft met 

een gezonde voorsprong, de 

wedstrijd werd weer een 

demonstratie van flitsende acties van 

alle spelers zelfs van Sybren. Hier en 

daar werd er zelfs wild met de haren 

gezwaaid om te tegenstander verder 

te imponeren. 

Wait whut? (zie 

hand) 

Headache 

incoming. 
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Even leek het er zelfs op dat 

we voor één keer zonder 

tegen goals konden 

afsluiten maar daar dacht 

onze verse keeper anders 

over. 5 minuten voor het 

einde besliste de keeper 

om de mannen van den OW een cadeautje te gunnen 

en liet de bal in het doel rollen, sportief maar laat dit 

volgend jaar toch maar achterwegen. De eindstand 

werd dan uiteindelijk 6-1 voor den EM, op naar de 

finale tegen den S-kring. 

 

 

  

GOAAAALLLL!!! 

Headache 2 
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06/03/2017 EM vs S 

Het moment was aangebroken de finale van de 

voetbal de winnaar van deze wedstrijd mocht zich 

kampioen noemen voor een jaar. Naast "een beker" 

was er een nog een grotere inzet voor deze wedstrijd 

namelijk 2 weken wel of niet kin kloppen voor onze 

preases. De selectie voor de wedstrijd werd nog 

lichtjes gewijzigd ten opzichte van tegen den OW 

Sybren werd geruild voor Stephen en ook Dennis 

werd opgeroepen als extra speler om meer te kunnen 

wisselen en zo meer frisse spelers op het veld te 

hebben staan. Met onze sterke selectie begonnen we 

aan de finale en het werd al meteen duidelijk dat het 

voor een keer geen eitje ging worden om te winnen. 

Ondanks de sterke tegenstand kwamen we toch op 

voorsprong dankzij het tikkie takka voetbal dat we 

Maarten goes for the ball! 



 
25 

brachten, net zoals Barcelona. 

Dankzij enkele pracht acties van 

Vincent werd onze voorsprong 

verder uitgebouwd naar 4-0. 

Even leek het er weer op dat we 

met een clean sheet zouden 

winnen tot halverwege de 

tweede helft er iemand stress 

kreeg voor de 2 weken kin 

kloppen. En daarom besloot om 

de bal knullig binnen te tikken 

via de paal en de achterkant van zijn hielen, daar 

stopte het ook niet tot drie keer toe werd er gescoord 

door de benen van de keeper die plots wel heel ver 

uiteen stonden (het ruikt hier naar match fixing).  Alle 

geluk kon erger voorkomen worden door ijzersterk te 

verdedigen en geen doelpoging meer weg te geven. 

Als uiteindelijk het fluitsignaal ging na 40 min 

topvoetbal hadden we gelukkige nog genoeg 

gescoord om de fratsen van onze keeper te 

compenseren en was de eindstand 6-4. Hipper de pip 

hey de EM is voor het tweede jaar op rij kampioen van 

de voetbal.  Na een goede douche hoopte we om 

eindelijk de beker in ontvangst te kunnen nemen, 

maar jammer genoeg was er miscommunicatie bij het 

Door de benen! 
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verbond en was er voor het 

tweede jaar op rij geen beker bij de 

voetbal (teleurstellend). De spocul 

moest dan maar een grote pint 

adden uit een glas.  

Laat den trefbal maar beginnen en 

hopelijk krijgen we dan wel een 

beker om pinten uit te drinken. 

Groetjes  

De Spocul 

  

“Voetbal foto’s 

vind ik geniaal. 

Vooral dit soort 

foto’s!” 

We hebben precies 

gewonnen? 
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ENGIE Cofely is marktleider in 

energiebeheer, technisch 

lange termijnbeheer en 

facilitymanagement in België. 

 

Wij zorgen voor het lange termijnonderhoud van 

gebouw gebonden technische installaties, zoals HVAC, 

verwarming, elektronische en elektrische installaties in 

de industriële, tertiaire en luchthavensector. Wij krijgen 

van de klant de volledige verantwoordelijkheid voor 

uitvoering, toezicht, controle, preventief onderhoud, 

depannages en herstellingen van de technische 

installaties op zijn werf. De ons toevertrouwde 

installaties moeten perfect werken! En daar zorgen onze 

meer dan 2000 collega's voor; onderhoudstechnici, 

ploegbazen en ingenieurs. 

 

ENGIE Cofely maakt deel uit van de ENGIE-groep en 

realiseerde in 2015 een zakencijfer van 400 miljoen 

euro. 

 

Wij zijn dan ook steeds op zoek naar technisch 

geschoold personeel en bieden werk aan meer dan 200 

industrieel ingenieurs.   
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Playboy 
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Playgirl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aangezien vrouwen van 

romantische foto’s houden. 
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BAC vision and culture 
 
Our vision 
 

Our Vision guides and inspires 
our business and sets out goals 
for continued sustainable, quality 
growth. 
 
The BAC vision is: 
 
To be the leading provider of products and services for heat transfer 
and thermal storage in all our markets. 
 

Our culture 
 
Our Culture is what we demand of ourselves to realize our Vision. All BAC 
employees will contribute and commit to: 
 
Embracing Change: Supporting and promoting change by implementing BAC's 
Vision and Strategy, and proactively boosting results. Earning growth and profit, 
standing out from the rest and innovating. Maintaining a healthy hunger for 
improvement. 
 
Partnering, Teamwork, and Leadership: Communicating, two-way feedback, 
mutual respect, promoting and practicing teamwork and partnership, 
encouraging, directing, empowering, and leading. 
 
Customer Focus: Each person remaining responsible for internal and external 
customer satisfaction and meeting commitments. 
 
Personal Accountability: Remaining highly motivated and competitive, results-

driven, setting and meeting challenging goals, improve skills, be ethical and 

honest, keep promises, and act with a sense of urgency.   
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Spelletjes 
 

Sudoku: 
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Bridges: Verbind alle cirkels met streepjes met elkaar. 

De streepjes mogen enkel verticaal of horizontaal 

getekend worden. Streepjes (bruggen) mogen elkaar 

niet kruisen. Elke cirkel moet evenveel met evenveel 

bruggen verbonden zijn als het cijfer zegt. (meerdere 

bruggen tussen 2 cirkels zijn toegelaten) 
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Quotes 
 

Niels: "Steven naar Toulouse voor de poezen! 

Marcel: "shit, die kerstbomen zijn aan het wandelen" 

Tom: "ik kan ni slikken!" 

Stephen: "Amai da komt er snel uit" 

Dennis: "Ja ik krijg hem er ni in." 

Ruben: "Ik ook ni." 

Christina: "Ni me 2 tegelijk he mannen!"  

Maylies: "Nene ik heb super veel pijn aan mijn 

poep!" 

Sander: "Maar ik zit er niet in?" 

Dries: "Een vluggertje dan?" 

Evy: "Ja kom maar efkes langs." 

Mitch: "Vanaf nu ben ik vrouw!" 

Stephen: "Seg Sybren moet bij mij 

aftrekken he!" 

Justine @ timen: "Ma seg, ‘s 

morgens kunde gij er echt overgaan 

me spuiten!" 

Steven: “Da zijn men buikspieren” 

Praesidiumleden 

hebben soms ook 

een knuffel nodig. 
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