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Voorwoord 
 

Beste EM-mer! 

Het nieuwe jaar is van start en dus proberen de activiteiten van 
den EM voor een beetje opvrolijking te zorgen. Op deze 
Mexicantus kan je dus voor even alle taken en testen vergeten 
en je volle denkvermogen besteden aan het opheffen van het 
biertje dat voor je staat. En dan mag je direct nog een pintje 
nemen om te toasten op de plezante activiteiten die er dit jaar 
al zijn geweest. We hebben onze handen vol gehad! We zijn 
jullie dan ook dankbaar om altijd zo voltallig aanwezig te zijn 
op onze activiteiten. Jullie zijn de kroon op ons werk!  

Het is beloofd om een fantastisch jaar te worden, niet alleen 
met de activiteiten van de EM-kring maar ook de aanwezigheid 
van de leden op de andere vele activiteiten die georganiseerd 
worden door de studentenverenigingen van De Nayer. Denk 
maar aan de vele galabals. Natuurlijk zijn onze eigen 
activiteiten niet te overtreffen, dus vergeet zeker niet te 
komen naar de SEM-cantus op 3 December. En zet het 
jeneverschaatsen ook al in je agenda op 12 december.  

 

Geniet ervan vandaag! En tot de volgende! 

 

Uw EM-Praesidium ‘19-’20 

 

OLÉÉÉÉÉÉÉÉ!! 
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Paeses Dixit 
 

Gegroet EM-mers! 

 

 

Ut vivat, crescat et floreat 

De EM – Kring 

 

Pieter Jochems 

Paeses EM – Kring 2019 -2020 
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Redactor Dixit 
 

Buenos dias muchachos! 

Het jaar is volop aan de gang, iedereen heeft het druk en toch 

moet ik nog zoveel foto’s trekken omdat jullie met zoveel 

opdagen. Samen met de foto’s is er ook nog dit kringblad dat 

ik voor jullie moet verzorgen. De eerste keer helemaal alleen. 

Dus hopelijk genieten jullie van mijn schrijfstijl want er komen 

nog ‘EM-merkes’ jullie richting uit. Dit jaar is hij een beetje 

later als de vorige waardoor er meer tekstjes zijn en minder 

leutige dingen, maar dat maak ik goed met de volgende. 

Vergeet zeker niet om je opmerkingen over het kringblad mijn 

richting uit te spuwen, want met goede feedback kunnen we 

de volgende stukken beter maken! 

Ut vivat, crescat et floreat 

 

 

 

 

 

De EM – Kring 

 

Tijl De Boeck 

Redactor EM – Kring 2019 -2020  
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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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BBQ 
 

Het lijkt al een eeuwigheid 

geleden, de afsluiter van 

een geweldig jaar met -het 

moet gezegd worden- een 

bijzondere speciale 

Mongoolse BBQ. Niet 

gewoon met vlees, maar 

vooral met groentjes, in plaats van al dat Bourgondisch 

gedoe met die ribbekes. We letten dus op jullie lijn 

(graag gedaan). Buiten het lekkere eten was de BBQ ook 

een plaats van gezellig kaarten 

en van één of ander 

balspelletje met een mini-

trampoline. Maar het raarste 

spel is dan toch het spel met de 

bal en het ijzeren kader. Als de 

bal op het kader beland of binnen gaat gebeurt er 

eigenlijk niks… De creativiteit was zeker nog bij Utopia 

blijven liggen? (Had er dan een drankspel van gemaakt!). 

Bewijs dat een spel niet noodzakelijk goed in elkaar 

moet zitten om plezier te maken. Op het einde kwam de 

ijskar nog als verrassing voor verfrissing zorgen.  
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EM-Café 
 

De jaarlijkse traditie waarbij de EM-mertjes gezellig 

op café gaan zitten. Toch wel de rustigste activiteit 

van den EM, maar dat wilt niet zeggen dat het niet 

leuk was. De zwaardere biertjes zorgden al snel voor 

de aangename sfeer, en de kaartendekken voor het 

amusement. Zo deed Arne zijn trukendoos eens open 

en plakten we nekeer een kaart op onze kop. 

Naarmate het einde naderde werd nog maar eens 

duidelijk dat de hoeveelheid studentennat recht 

evenredig is met de goede sfeer (zie bewijsstuk 

A,B,C). 

 

Figuur 2: Exhibit C Figuur 3 Exhibit B Figuur 1:  Exhibit A 
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Tourcantus 
 
Oh boy…waar moet ik beginnen… 

De cantus is echt wel te vergelijken met de echte 

Tour. Mensen die alles geven voor een truitje. In 

dit geval is zuipen de manier om als eerste over 

de meet te komen. De regels zijn wel net iets 

anders: De groene trui is voor degene die het 

snelste kan ad’ten, in dit geval dezelfde als de 

vorige jaren: Arne. De roze trui voor de vrouwen 

was met een pintje en een mazout. En ja Bruno 

is eigenlijk een transgender die verloren is van Lin 

(#sorrynotsorry). Onze bergbeklimmers waagden zich aan een 

bergje van bier om de bolletjestrui 

aan te mogen trekken. Wat voor 

sommige misschien net iets te veel 

was… Natuurlijk zijn de regels in de 

koers streng en is binnen spouwen 

tijdens de race niet toegestaan, wat 

resulteert in een diskwalificatie. Nu 

de Jan was zo slim om naar buiten te gaan, maar de Yves en de 

Stijn samen met iemand in de wc’s (tom?) waren niet zo slim… 

Ja dan kan je de gele ni meer winnen…  Omdat onze praeses zo 

een goeie drinker is (en veel fouten maakt) heeft hij uiteindelijk 

de gele trui binnengesleept en is hij de dag erna ni naar school 

geweest. PS: adtje voor de sfeer 

  

Ik ben zeker dat ik nog iets vergeten ben, zo een toffe avond was het… 
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“Ik ben een ster” 

 – Bouwe 

 

“effe ademen door die handtas, das 

precies ne Geox ” – Robbe  

“gij hebt precies T-Rexhandjes” 

– Bouwe tegen Dieter 

“De ab-actis doet geen domme uitspraken ” 

– Ab-actis Ons Verbond 

“Fuck Lucas ” 

– Arne 

“Waarom springt een blinde niet van een brug ” 

– Lars 

“Alles is hypothetisch, fock da” 

 – Lin 
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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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Voetbal en  
kroegentocht 

 
Onze moedige strijders vochten op de bloed 

doordrenkte (Hei)velden voor het vaderland. 

Overtuigd van de overwinning begonnen ze aan de 

match. Maar het moet gezegd worden, we hebben de 

mannen van den E onderschat. Ze hebben hun goed 

verdedigd. En ook enkele goaltjes gemaakt. Maar de 

mannen van den EM waren door de ingezongen moed van de 

vele supporters onverbiddelijk wreed voor de tegenstander. We 

wonnen uiteindelijk met 8-4. Maar misschien was het gewoon het 

talent van de 4 praesidiumleden die ons naar de overwinning 

leidde… 

 

 

 
Ah de kroegentocht, de activiteiten waar 

de EM-mertjes hun ware aard laten zien. 

De plaats waar alle soorten 

conversaties worden gestimuleerd door 

het magisch water. Maar vooral de 

plaats van spelletjes en gezellig drinken. 

’t Was natuurlijk plezierig als altijd. Met de spelletjes in de troef, 

en de vriendinnen van de Koen. Das nu nog eens een verhaal. 

De Koen zat dus te wachten in de planeet omdat hij vroeger was 

aangekomen dan de rest van den EM. En de twee ladies komen 

effe titsen met onze boy. Die hebben 

zichzelf toegevoegd aan de 

kroegentocht om bij onze loverboy te 

blijven.  

#BelleEnHetBeest 
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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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Verrassingsactiviteit 
 

 

Rarara, welke verrassing zou dat nu geweest zijn…. 

Op 30 oktober verzamelden de EM-mertjes aan het station om 

richting Antwerpen te vertrekken. Onwetend stapten ze af aan 

het centraal station om een fakkeltocht te doen in de zoo. Ah nee 

wacht, Ze trokken naar de ‘Harry Building’ om verrast te worden 

met…. een escape room!! We werden warm ontvangen en 

opgedeeld in groepen. We konden kiezen uit enkele ruimtes met 

verschillende thema’s. Er was een ruimte in thema van 

drugssmokkel, jungle, nachtclub, Let’s meet at the bar, en Horror. 

Sommigen zijn niet buiten geraakt en anderen hebben dan weer 

een recordtijd neergezet, maar ik 

denk dat ik voor iedereen spreek als 

ik zeg dat we er allemaal van genoten 

hebben. Na de ontsnapping zijn we 

nog samen een semi-kroegentocht 

gaan doen in de Antwerpse cafés.  

Dat was misschien nog het leukste deel. De zware biertjes waren 

zeer zeker welkom geheten. Het gooien van bierviltjes naar 

elkaar en het tikkertje hoog spelen tussen de vele stopplaatsen 

heen is ook zeker eentje om te onthouden.  
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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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Schijt je Rijk 
 

 

 

Onze vakjes waren allemaal uitverkocht!!! 

Ons plankindje Lin is jullie dan ook 

dankbaar voor de steun.  

Uiteindelijk viel de stront op het vakje van 

Guillaume Mestrez, hij wint de 3D-printer. 

Arne Van Rillaer won de biermand voor de 

meeste vakjes na een spannende nek-aan-

nekrace met diezelfde Guillaume.  
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Playboy 
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Playgirl  
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Spelletjes 
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Sfeerfoowtoowwzzz 
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