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Voorwoord 
 

Beste EM-mer! 

Allereerst, een superbangelijke proficiat dat je dit boekje hebt 
vastgepakt om te lezen. Dat wil namelijk zeggen dat je nauwe 
banden hebt met de EM-kring, verdomd goeie keuze seg! 

Wat informatie; dit jaar is het meteen een speciaal jaar voor 
de EM-kring. Aan zij die al weten wat er speciaal is, proficiat. 
Aan zij die dit nog niet weten, ook proficiat!  

Het is namelijk het 55e bestaansjaar van de EM-kring, hallow 
kroket! Wij vieren dat uiteraard gepast, want wat is er nu beter 
dan 55 jaar vol plezier en vriendschap? Juist ja, een 
lustrumjaartje om dat te vieren. 

Reeds 55 Jaar lang verzorgen wij de toekomstige 
elektromechanici van De Nayer. Cursusdienst, ontspanning, 
sport,… Alles komt aan bod bij ons! Wij zorgen ervoor dat de 
studenten hun niveau aan leerstof, beweging en alcohol op 
peil kunnen houden.  

Uiteraard zal het niet bij die 55 jaar blijven. In de toekomst 
gaan wij ons nog steeds blijven inzetten om ervoor te zorgen 
dat de nieuwe generatie het naar zijn zin heeft, door ervoor te 
zorgen dat de studententijd ééntje is om nooit te vergeten! 

Dit semester komen er uiteraard ook nog enkele activiteiten 
aan. Kom zeker af en geniet ervan, da’s de boodschap! 

Tschüss (da’s doei in het Duits) 

Uw EM-Praesidium ‘18-’19  
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Praeses Dixit 
 

Gegroet EM-mers! 

 

Ik geloof dat we al kunnen spreken van een bangelijk 55e 

bestaansjaar van de EM-kring! In het eerste semester hebben 

we namelijk al enkele geweldige activiteiten mogen realiseren 

met ons praesidium van 9 man (en vrouw!). Zeker iets waar we 

met z’n allen trots op zijn! 

Uiteraard zit het er nog niet op. Na onze stevige lustrumweek 

afgerond te hebben zijn we er weer klaar voor om de rest van 

het semester aan dit tempo verder te zetten! Er zit nog heel 

wat aan te komen, beste EM-mers! Van een bowlingavondje 

naar een dagje Walibi met onze goede vrienden tot nog enkele 

cantussen, alles erop en eraan. 

Wij kijken er alvast naar uit om jullie telkens weer terug te zien. 

Tot de volgende activiteit! 

 

Ut vivat, crescat et floreat 

De EM – Kring 

 

Dries Van Laerhoven 

Praeses EM – Kring 2018 -2019 
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Lustrumpraeses Dixit 

 

Greetz liefste EM-mers! 

 

Wat een heerlijke periode hebben we al achter de rug! Ik heb 

het dan niet enkel over die lustrumweek, ook al die andere 

activiteiten waren weer avonden om te herinneren (alhoewel 

sommigen misschien net iets minder)! Een trend die we tot 

het einde van dit academiejaar zullen verderzetten, wees er 

maar zeker van! 

Uiteraard zal de lustrumweek mij ook zeker en vast bij 

blijven! Een komische nacht vol gebulder, een zware bieren 

kroegentocht die toch wel heel zwaar bleek te zijn, een 

lustrumcantus die ik voor de leden heb kunnen voorzitten, 

een lasershooting waar we de campus op stelten mochten 

zetten én een geweldig galabal om de week af te sluiten! 

Daar kan ik als lustrumpraeses uiteraard niet minder dan 

trots op zijn! Fantastisch ook, dat er telkens opnieuw tal van 

leden aanwezig waren om te genieten van het 55e jaar van de 

EM-kring; iets wat ik enkel nog meer kan aanmoedigen! Wees 

er zeker bij op de volgende activiteiten, dan zetten we ons 

plezier zeker verder! 

Tot binnenkort, kameraden! 

Dixit, 

Pieter Jochems, Lustrumpraeses EM-kring 2018-2019 
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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. 



 9 

#Lustrumweek 
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Day 1: Comedy night 
De eerste dag van de lustrumweek was al direct een 

goeike; maar liefst 2 

comedians én 

evenveel gratis vaten! 

Dan weet je al vlug dat 

het goed zit (en dat de 

tafels al vlug gevuld 

worden met 

wachtrijen aan pintjes) 

Gooi er nog wat cheesy mopjes over grootvaders, een 

onverwacht kringlied (of 2) en een extra bijnaam voor 

de redactor erbij en ’t is compleet! Eeeeenn dan waren 

er nog de EM-shotjes 

die ervoor zorgden dat 

het completer dan 

compleet was (en ook 

compleet perte totale 

fwa fnie fwel). En ne 

comedian die “fuck you” 

doet naar de camera, 

heerlijk.  
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Day 2: Zware bierenkroegentocht 

Hoppaklets de naam zegt het zelf 

al, het was ne zware (zodanig 

zwaar dat we onze eigen security 

zelfs hebben ingeroepen, heftig 

man). Zwaar begonnen in Sint-

Katelijne Waver, zwaar 

verdergegaan in Mechelen en nog 

zwaarder geëindigd aan 

Mechelen Statie.  

Gelukkig hebben we toch nog 

“stil” kunnen genieten in De Stille Genieter, blonde 

Steenbruggetjes kunnen proeven in de Pekton, een 

stevig Anker kunnen buitensmijten, onze troef als EM-

mer kunnen uitspelen bij Den Troef én kunnen 

genieten van goudgele schatjes op een andere Planeet.  

Ook goed dat we een back-

up redactie (a.k.a. ab-actis) 

hadden om foto’s van Vyt x 

redactie te nemen, alleen 

jammer dat we dan enkel 

deze kapoen zijn hoofd 

kregen te zien.  



 12 

Day 3: Lustrumcantus 
Op woensdag was het onze 

Lustrumcantus, eentje waarbij onze 

Lustrumpraeses in de schijnwerpers werd 

gezet en de cantus een tijdje heeft 

voorgezeten. Een stevige opdracht die hij met glans in 

een knalblauw pak heeft uitgevoerd. Uiteraard waren 

er ook enkele pro-senioren bij om onze Pieter (in!) het 

vuur aan de schenen te leggen, iets wat sommigen 

hebben mogen bekopen. Zo zijn ze toch gezellig in den 

bak of in dromenland 

beland.  

 

Al bij al, een gezellig cantuske, goeie sfeer en de derde 

kater op rij in de Lustrumweek. Huts! 
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Day 4: Lasershooting 
De vierde dag hadden 

we een surprise activity 

in petto voor de EM-

leden. Hierbij hebben 

we iedereen laten 

afkomen naar het 

hoofdgebouw van onze 

geliefde campus De 

Nayer met de bedoeling het daar eens goed op stelten 

te zetten. Zo gezegd, zo gedaan; we hadden De Nayer 

namelijk omgebouwd naar een ‘War Zone’ met 2 

basiskampen voor een dikke lasershoot! Capture-the-

flag, Team Deathmatch, 1v1,… alles is aan bod 

gekomen op deze avond in het donker met kinky Nerf-

wapens.

 

Schoon activiteitje om te bekomen van de vorige dagen 

en voor te bereiden op het summum van de week… 
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Day 5: Galabal 
Last but certainly zeker absoluut not least; het 

beruchte Galabal van den EM-kring! Hét grote feestje 

waar menig EM-lid, praesidiumlid, pro-senior, 

doctorandus, postdoc, docent en EM-fanaat naar heeft 

uitgekeken! De avond ging al van start met een stevig 

diner; hieronder vindt u een korte samenvatting van 

onze sequentie van culinaire orgasmes bij het 

vleesmenu. 
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Het begon al goed met een paar cava’s vooraleer het 

voorgerecht kwam. 

Vervolgens kwam er een zalmpje 

met rijst en lekkere dingen 

voorbijgezwommen; compleet 

met een aangepast wit wijntje 

#orgasme#nr#1. 

 

Hierna kwam het hoofdgerecht, 

een schattig kalfje dat zijn 

lende had opgegeven om 

samen met lekkere 

seizoensgroentjes en een 

goed sausje op ons bord te 

komen liggen. Ook weer met 

een aangepast wijntje uiteraard.  

Verder kwam er nog een 

dessertbordje aan te pas, met 

bangelijke crumble, ijs, fruit en 

lekkere dingen. Da’s #nr#3 

ondertussen al hé.  

 

 

 



 16 

Als afsluiter kwamen er nog enkele 

borden met lekkere theekoekjes op ons 

af. Deze waren verdorie zodanig lekker 

dat ze op waren vooraleer er een foto 

van genomen kon worden! Onze CuDi 

(zie rechts) vat de afsluiter goed samen! 

 

Na een bangelijk diner zijn we dan maar van onze tafel 

naar de dansvloer getrokken, met af en toe een tripje 

naar de photobooth. Af en toe is misschien wel een 

onderschatting, er 

zijn maar liefst 

1164 foto’s 

genomen! 

Jawadde, toch wel 

fotogenieke 

kapoenen precies, 

bij den EM-kring 

(zeker die 

praeseskes, kijk ze 

shinen hiernaast) 

 

#Lustrumweek Out 
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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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Wijn konijn 
 

Hopla onze wereldberoemde Wijn 

Konijncantus is weeral achter de rug! 

Menig EM-lid heeft  kunnen genieten van 

een stevige maaltijd als opwarming voor de 

cantus. Tal van konijntjes zijn hierbij 

gesneuveld, maar niet tevergeefs! Onze 

traiteur heeft ze het mooiste afterlife 

gegeven dat een konijntje zich 

ooit zou kunnen wensen  

(Dénis agrees)!  

 

Toch weer  

eentje      

om toe te  

voegen  

aan het lijstje  

van 

 “Legendarische EM-cantussen”  
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Voetbal 
 

Wat betreft de sportcompetitie zijn we dit jaar opnieuw hoog 

in het klassement geraakt! Maar liefst 2 voetbalmatches 

gewonnen en 1 gelijkspel; goed voor een plaatsje in de finale. 

In de finale hebben we het echter moet afweten tegen de 

chemisten waardoor we op een mooie tweede plaats zijn 

geëindigd. Ik vermoed dat ons cheerleaderteam onze eigen 

voetballers hun aandacht had gestolen; je zou 

voor minder met zo’n cheerleaderkapitein 

hallow kroket. Een andere mogelijkheid is 

dat onze spelers al aan het wegdromen 

waren richting galabal, iets wat we die 

avond ook dik gepromoot hebben! In ieder 

geval, een dik applaus voor onze spelers!  

#ZET#JE#BESTE#BEENTJE#VOOR  
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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. 
 
  



 24 

  

“Kaat? Zo hemmek men bier gere” – 

Stephen Peeters  

“Lotte? Lottetettezien” – Ward “Wakki” 

Lemmens 

“Marie? Mariektnastront! – Ward 

“Wakki” Lemmens 

“Choco? Nog choco!” – Stephen Peeters  

“Hoe ist met uw geit?” – Dieter Nevens 

“Hoe telt gij met uw vingers?” – Matthieu 

Vyt 

“Jana? Janadakdieanderhebgepakt” – 

Ward “Wakki” Lemmens 

“Azerty is voor secretaressen” – MVD 

“Mag ik eens op die van u schieten?” – Koen 
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Baltimore Aircoil Company (BAC) is een wereldleider in de ontwikkeling, productie en 

distributie van producten voor verdampingskoeling en thermische opslag. Deze producten 

bieden milieuvriendelijke oplossingen door het sparen van water en energie bij 

airconditioning, koeltechniek en toepassingen voor industriële proceskoeling. Het EMEA 

hoofdkwartier gevestigd in Heist-op-den-Berg telt 330 medewerkers (productie en 

burelen). Van hieruit worden onze producten verdeeld over gans Europa, het Midden-

Oosten en Noord-Afrika. 

Wat maakt werken bij BAC interessant?  

Werken bij BAC staat voor werken in een dynamische en internationale omgeving. Als EMEA 

hoofdkwartier genieten we een hoog aanzien binnen de wereldwijde organisatie en hebben 

we een impact op de wereldwijde strategie. Andere troeven volgens onze collega’s zijn de 

open bedrijfscultuur, steun van collega’s en leidinggevenden, ontplooiingsmogelijkheden 

en respectvolle omgang tussen alle medewerkers. BAC zet in op de persoonlijke 

ontwikkeling van mensen via verschillende vormen van opleiding.  En niet te vergeten: vind 

je een goede work-life balance belangrijk? Onze filevrije locatie helpt je een eindje op weg! 

Ingenieurs bij BAC 
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Bedrijveninfoavond 
 

26 Februari hebben we onze partners nog eens goed in de 

kijker gezet. Tijdens de Bedrijveninfoavond hebben onze 

steunende topbedrijven de kans gehad om zichzelf voor te 

stellen aan de toekomstige elektromechanici van De Nayer. 

Een massale opkomst van master- én bachelorstudenten 

heeft ervoor gezorgd dat ze hun expertises aan tal van 

geïnteresseerde, jonge talenten hebben kunnen toelichten.  

De presentaties werden telkens goed onthaald door het 

studentikoos publiek, dat warm liep voor de activiteiten en de 

ervaringen van onze partners. De opportuniteiten binnen de 

bedrijven nodigden ook steeds uit tot positieve reacties van 

onze leden. Bovendien is het netwerking moment ook 

vruchtbaar gebleken voor menig aanwezigen.  

Al met al, een succesvolle avond waarnaar we in de toekomst 

zeker opnieuw uitkijken! 
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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 EM-café ging dit jaar weer door in onze 

vertrouwde kroeg, De 4 Wegen. Rustig 

babbelen, gezelschapsspelleke spelen, 

pintje drinken, altijd leuk bij en met onze 

goede vrienden op de Liersesteenweg. Er was 

weer genoeg volk aanwezig om crazy 

spelletjes te spelen a.k.a. typische 

studentenspelletjes a.k.a. kaartspelletjes 

(#agenimedekaartespeeltzeddeginnestudentxoxo). 

Chapeau was natuurlijk ook weer van de 

partij/party, samen met een paar andere 

kaartspellen en enkele snookergames. Altijd 

leuk om de nieuwe/toekomstige leden eens te laten 

zien hoe we dat zoal aanpakken hé (of alleszins 

toch de kans nemen om op het gemak eens 

wat druk te zetten dat ze vaker/altijd 

voor de rest van hun leven moeten afkomen 

naar de activititties van den EM-kring). 
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Upcoming 
 

Het jaar zit er nog niet op, beste EM-mer! Na het 

knallende galabal staan er nog heus wat 

topevenementen te wachten op jullie.  

 

Verder staan er uiteraard ook enkele cantussen op 

de planning, zoals je hierboven kan zien. Een bowling 

activiteitje alsook een achtbaanavontuurtje horen er 

uiteraard ook bij. Verder wordt de trefbalcompetitie 

ook voort geknald. Er zullen steeds frisse pintjes te 

wachten staan op jullie komst! C u there x3 
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(Lustrumweekkk) 

Dieter 
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Covestro is een nieuw bedrijf, dat een tijd 

geleden ontstond uit de kunststofdivisie van 

Bayer. In onze productievestiging in de 

Antwerpse haven maken we (met ca. 830 

medewerkers) de transparante hightech-

kunststof polycarbonaat. Die wordt o.a. gebruikt 

in koplampen, open daken en ook het koetswerk van auto's, in 

robots, in je gsm, maar ook in de bouwwereld – een voorbeeld 

is het dak van het station van Antwerpen. Verder produceren 

we in Antwerpen ook de ingrediënten voor hoogwaardig 

polyurethaanschuim, dat je o.a. in woningisolatie, in 

matrassen en autozetels terugvindt. 

We zijn een jong bedrijf, dat tegelijk kan terugblikken op een 

jarenlange ervaring... en dat creëert kansen. Om de efficiënte 

werking van onze hoogtechnologische en geautomatiseerde 

productie-installaties te bewaken en te optimaliseren, kijken 

we regelmatig uit naar masters in (Industrial) engineering 

specialisatie chemie en elektromechanica. Beschik jij 

bovendien over een gezonde dosis nieuwsgierigheid en 

ondernemerszin? Kom dan zeker eens met ons kennismaken!  
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Playboy Lustrum 
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Playgirl Lustrum 
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Spelletjes 
 

Hieronder een woordzoeker. Het thema is “Granen”. 

Als je meer dan 15 woorden kan vinden, krijg je een 

schouderklopje van de Lustrumpraeses: 
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Sfeerfoowtoowwzzz 
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