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Beste Em’ers 
 
Het schooljaar nadert zijn einde en dat gaat niet onopgemerkt 
voorbij…De kopiedienst draait weer op volle toeren, nota’s worden 
uitgewisseld en er wordt gezwoegd om allerhande werkjes op tijd in te 
leveren. De laatstejaars hebben ondertussen hun eindwerk 
binnengeleverd en zij kijken uit naar de kroon op hun werk. De vakantie 
nadert maar voor we deze (al dan niet) verdiend kunnen inzetten komt er 
nog een periode van stress en zware hersenarbeid. Niet getreurd echter 
want ‘den EM’ blijft paraat! Na de examenperiode organiseren wij naar 
jaarlijkse gewoonte een fantastische barbecue waar iedereen kan 
napraten over het voorbije schooljaar.  
 
In dit Emmerke vind je weer verslagen van al onze activiteiten uit het 
afgelopen semester. Om enkele succesverhalen op te noemen: 
Paintball, het EM-weekend en de pannekoekenbak! Voor de 
rekenkundigen onder ons die het vorige emmerke een ‘sudoku’ misten 
zit deze er weer in!  
 
Langs deze weg zou ik ook ons praesidium nog eens willen bedanken 
voor een schitterend jaar! Vooral onze praeses Samsonite verdient een 
extra dankwoordje voor zijn bewezen diensten! Velen van hen verlaten 
ons dit jaar maar we hopen ze volgende jaren nog vaak te mogen 
verwelkomen op onze activiteiten!  
 
Tot slot wens ik iedereen veel succes met de examens en een vakantie 
vol zon, zee, strand, al dan niet exotische vakantieliefjes, zware feestjes 
en misschien ook wat rust! 
 
Tot binnenkort, 
 
Thomas Bogaert - Boogie 
Redactor 2006-2007 
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Beste lezertjes, 
 
Jammer genoeg vliegt de tijd ons veel te snel voorbij. Het academiejaar 
2006-2007 loopt stilaan ten einde wat voor velen het moment betekent 
om weer eens nen boek vast te grijpen. 
De eindwerkskes zijn gelukkig allemaal binnen, voor de laatstejaars kan 
het feesten nu pas echt beginnen. Een inhaalmanoeuvre qua bier-
consumpties is hierbij ten stelligste aangeraden vermits het volgend jaar 
voor hen werken-dag is. 
Met de verkiezingen in het achterhoofd (nee niet die van 11 juni) en 
genietend van een laatste terrasje voor de zomervakantie, mogen we 
stilaan beginnen terugblikken op de vele heerlijke momenten die we 
beleefden gedurende de activiteiten van het afgelopen jaar. Ik wil bij 
deze dan ook iedereen persoonlijk bedanken voor hun aanwezigheid: de 
leden, ereleden, bezoekers en niet te vergeten onze trouwe oudleden die 
zich steeds van hun beste kant lieten zien. 
Den EM-kring stond er dit jaar,op alle mogelijke vlakken. Dit was echter 
niet mogelijk geweest zonder mijn voltallige praesidium. Bedankt 
Vets,Boogie,Jo,Jessie, Yves,Nonkel en Philip, jullie waren onmisbaar!  
 
Een lokroep naar alle enthousiastelingen die zich geroepen voelen om 
een toekomstige praesidiumfunctie uit te voeren: 
Go for it en maak er minstens een even bangelijk jaar van! 
Je zal het je zeker niet beklagen bij den EM! 
 
Alsnog brengt mijn ijverige redactor voor u in zijn laatste editie van het 
em-merke, een kort verslag van enkele bijzondere activiteiten die u zich 
misschien nog vaag zal herinneren, de kater achteraf waarschijnlijk nog 
het meest. Veel plezier ermee en tot op één van de volgende EM-
activiteiten! 
 
Sam Lietaert 
Senior 2006-2007 
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Het nieuwe praesidium werd tijdens onze laatste cantus van dit jaar 
verkozen. 5 functies werden reeds ingevuld: 
 
Thomas Bogaert 
Praeses 2007-2008 
 

 
 
 
 
 
 
 

Matthias De Troyer 
Vice-praeses 2007-2008 
 

 
 
 

Jelle Verdoodt 
Quaestor 2007-2008 
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Raf Van Herbruggen 
Ab-actis 2007-2008 

 

 
 
 
 

Pieter Ceulemans 
Spocul 2007-2008 

 
 
 

 
 

Er blijven nog een aantal functies over die volgende verkiezingscantus 
kunnen worden ingevuld. Voor de twijfelaars dus nog altijd niet te laat om 

op te komen! 
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Het kringlied, gezongen bij het begin van elke activiteit, of in een 
spontane opwelling, kan je hieronder vinden. Voor diegenen die het nog 
(altijd) niet kennen…nogmaals de gelegenheid om het te leren: 
 
Door Patrick Cheyns 
 

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! 

 
Ref: 
 
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, 
Nostrorum sanitas! 
 
Hoc est amoris poculum, 
Doloris est antidotum! 
 
Io vivat! Io vivat, 
Nostrorum sanitas! 
 
Dum nihil est in poculo, 
Iam repleatur denuo. 
 
 
Io vivat! Io vivat, 
Nostrorum sanitas! 
 
Nos iungit amicitia 
Et vinum praebet gaudia. 
 
Io vivat! Io vivat, 
Nostrorum sanitas! 
 
Est vita nostra brevior 
Et mors amara longior. 
 
Io vivat! Io vivat, 
Nostrorum sanitas! 
 
Osores nostri pereant, 
Amici semper floreant. 
 
Io vivat! Io vivat, 
Nostrorum sanitas! 
 
Iam tota Academia 
Nobiscum amet gaudia. 
 
Io vivat! Io vivat, 
Nostrorum sanitas! 
 

Hoera, zij leve lang! Hoera, zij leve lang! 
De gezondheid van de onzen! 
 
Deze is de vriendschapsbeker 
Met het medicijn tegen verdriet! 
 
Hoera, zij leve lang! Hoera, zij leve lang! 
De gezondheid van de onzen! 
 
Wanneer er niets meer in de beker is, 
Laat hem dan weer opnieuw gevuld 
worden. 
 
Hoera, zij leve lang! Hoera, zij leve lang! 
De gezondheid van de onzen! 
 
De vriendschap verbindt ons 
En de wijn geeft vreugde. 
 
Hoera, zij leve lang! Hoera, zij leve lang! 
De gezondheid van de onzen! 
 
Is ons leven korter 
En de bittere dood langer. 
 
Hoera, zij leve lang! Hoera, zij leve lang! 
De gezondheid van de onzen! 
 
Mogen de haters van ons omkomen, 
Mogen de vrienden altijd bloeien. 
 
Hoera, zij leve lang! Hoera, zij leve lang! 
De gezondheid van de onzen! 
 
Moge dus de gehele universiteit 
Met ons houden van de vreugde. 
 
Hoera, zij leve lang! Hoera, zij leve lang! 
De gezondheid van de onzen! 
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Om het tweede semester in te leiden, ging het EM-preasidium weer even 
samen zitten om een aantal spetterende activiteiten op touw te zetten. 
Eén ervan was de pannekoekenbak, die ging door op woensdag 14 
februari in de wachtzaal. Als eerste EM-activiteit van het nieuwe jaar was 
dit zeker een geslaagd concept. Het aanbod bestond uit pannenkoeken, 
jeneverkes en chocomelk aan zeer democratische prijzen. Al de EM-
mers kregen zelfs 2 pannenkoeken en een jeneverke gratis. Als 
kennismakingsactiviteit voor de tweedejaars kon dit zeker tellen. 
Op woensdagvoormiddag werden al de voorbereidingen getroffen, het 
praesidium begon deeg te maken en omwille van het regenweer ook een 
tentje te bouwen.  

Het weer zag er niet zo 
schitterend uit, aanvankelijk 
hadden we dan ook geen hoge 
verwachtingen voor onze 
verkoop.  
Naarmate de middag vorderde 
kwamen er meer en meer 
hongerigen een hapje eten in 
combinatie met onze 
huisgemaakte chocomelkjenever 
die bij velen erg in de smaak viel. 
Ook de nieuwe EM-mers van het 
tweede jaar vonden de weg naar 
de WZ om een pannekoekske te 
komen eten.  
Door de steeds grotere opkomst, 
moesten we zelfs nog enkele 
kommen deeg bijmaken en in de 
loop van de namiddag waren we 
dan ook zo goed als uitverkocht. 

Met de overschotjes van het deeg lieten meesterkok Boogie en 
meesterkok Nonkel hun fantasie de vrije loop. Er werden een aantal 
‘bizarre’ figuren gecreëerd, die natuurlijk vastgelegd zijn op foto! 
Zo liep onze pannenkoekenbak op zijn einde. Dit initiatief was zeker en 
vast een succes en voor herhaling vatbaar. 
 
Jessie Vander Elst 
Quaestor 2006-2007 
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Dit semester was het weer zover! Een activiteit waar veel studenten naar 
hebben uitgekeken, den EM-Paintball! Dit jaar hadden we gekozen voor 
het mooie Limburg. Ondanks de ijzige kou en de smerige regen waren 
alle EM’ers klaar voor een dagje vol avontuur en stomme stoten. 
 
Nadat we al het volk eindelijk bij elkaar gekregen hadden op de briefing, 
volgde er een geil veiligheidsfilmpje dat meteen onze volle aandacht 
kreeg. Dan volgde er nog het overhandigen van de wapens en een 
marginaal leger-pakske. Nu waren we helemaal klaar voor alle regels 
aan ons laars te lappen en er volledig in te vliegen. Toch even 
vermelden dat de regel “minimum 2m” achteraf bekeken beter wel had 
worden nageleefd. ☺ 
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De actie op het terrein gaf een ongelooflijke kick en er werd dan ook niet 

t veel gewonden 

ves 
sdienst 2006 – 2007 

 

op één kogeltje gekeken. De kogels gingen er zeer vlotjes door en voor 
je het wist was je alweer 100 kogels armer. De groep werd ingedeeld in 
twee teams en de strijd was bikkelhard. Een team was bijzonder sterk, 
misschien had para Dieter er wel iets mee te maken. ☺ 
Al bij al zijn er op deze toch wel gevaarlijke activiteit nie
gevallen. Alhoewel de Philip toch een schoon patatteke in zijn nek 
gekregen heeft! Als afsluiter van deze fijne dag zijn we met zen alleen 
een (lekker) Limburgs frietje gaan eten. We mogen zeker zeggen dat dit 
een geslaagde dag was! Hop naar de volgende editie! 
 
Y
Cursu
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Aangezien onze vice, nonkel, er weeral niet in slaagde de deadline te 
halen ☺ zullen we het voor deze activiteit vooral met wat foto’s moeten 
doen! 
Kort samengevat: 6 kringen, veel volk, veel jenever en vooral veel pijn 
van die plastieken schaatsen maar toch een plezante activiteit! 
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VRIJDAG 
 
De meest naar uitgekeken en over gesproken activiteit van het jaar:HET 
WEEKEND. Na enige onduidelijkheid over de datum en plaats was het 
op 9 maart uiteindelijk toch zover. Een groep nuchteren met de senior op 
kop, vertrok richting Belgischen Ardennen om er het woord der zatte 
student te gaan prediken. Niet met kruis en bijbel maar met schild en 
codex stapten ze de trein op richting Steinbach, een klein boerengat dan 
deel uitmaakt van het grotere boerengat ‘Gouvy’. In het begin was 
iedereen nog wat onwennig maar al snel zat den ambiance der in, ware 
het niet dat er een treincantus op het menu stond. Bij de overstap in 
Brussel-Nood was de Nonkel en den Yves al danig in gezapige toestand 
waardoor ze zin kregen in een bezoekje ‘rosse buurt’, ter voorbereiding 
op de echte Ardeense heuvels. (Spijtig genoeg hiervan geen 
beeldmateriaal om de censuur voor de preutsere medestudent in dit 
literaire meesterwerk te behouden). Om de draaglast van de kraten 
Jupiler te verminderen bij het overstappen werd er ook op het perron 
cantus gehouden. Hierdoor trokken we de aandacht van enkele jonge 
vrouwelijke passagiers die spontaan wilden meedoen. ‘Een meevaller’ 
dacht de senior, na al die jaren van droogte op sexueel niveau. Maar het 

gevaar zat hem 
namelijk in de 
biervoorraad die 
zienderogen begon te 
slenken. 

Vrouwelijke 
passagiers werden 
aantastelijk en 
diegenen die ne pot 
vol noodels aan’t eten 
waren (ja Paepen 
diene da op u gezicht 
wou meppen), 
begonnen in’t frans te 
roepen dat we 

beesten waren. Weer een compliment dacht de Senior. Het werd hoog 
tijd dat we aankwamen, maar een snelle t-shirt uitwisseling met dames 
van milieusanering uit Gent was onvermijdelijk gezien de 
omstandigheden☺ 
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Bij aankomst in Gouvy klonken de toeters al van ver. De speciale taxi-
equippe met onder andere ‘tha vito’ en ‘de groene pijl’ brachten de EM-
mers naar het huisje waar ze hun eetlust konden teniet doen met 
smoskes en soep. Ondertussen waren andere leden en oudleden ook 
toegekomen om de eerste pinten van het pas aangesloten vat te 
verzwelgen. 
 
Nadien werd er getracht een kampvuur aan te maken al was er niet 
gerekend op eventueel nat hout. Er moest dan ook hopeloos gezocht 
worden naar alternatieven om het vuur aan te houden waardoor er per 
ongeluk zelfs stoelen verdwenen. Een poging om jeneverspellekes te 
organiseren werd ondernomen maar voor velen was dit reeds onmogelijk 
door de zogenaamde ‘intoxicatie’. We werden binnengejaagd door de 
hollander die het huisje verhuurde (woonplaats vlak naast het huisje wat 
heel slim is natuurlijk wanneer er een studentenvereniging op bezoek is) 
en ons erop wees dat we teveel kabaal aan het maken waren. Dan maar 
after-party binnenshuis met de gevreesde danstaferelen en 
marginaliteiten tot gevolg. Rond 3u ’s nachts kwam de huurder nog eens 
langs om te zeggen dat hij de politie ging bellen als we niet meteen 
gingen slapen, een bruut maar geslaagd einde dus voor de eerste avond 
van het EM-weekend! 
 
Sam Lietaert 
Praeses 2006-2007 
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ZATERDAG 
 
Zaterdag stonden de twee meest traditionele weekend-activiteiten op de 
planning: de wandeling en de cantus. Al een beetje opgewarmd van 
vrijdagavond kon het échte weekend-gevoel naar boven komen.  
 

Voor de wandeling is er 
toch nog een belangrijke 
bedanking vanwege het 
hele praesidium: met dank 
aan den Elvis was er dit 
jaar weer een wandeling 
uitgestippeld waar we ons 
een dagske mee konden 
zoet houden. Verdeeld over 
twee groepkes werden we 
in de Moens zijne vito naar 
het begin van de wandeling 
gebracht. Al die ardense 

bochtjes maakten daar zelfs een heel avontuur van: zo half zat uw 
evenwicht houden in een camionette is niet altijd even vanzelfsprekend. 
 
De wandeling zelf werd 
verduidelijkt met een 
routebeschrijving en een 
reeks van foto’s: als 
bezigheidstherapie moest 
worden uitgezocht in welke 
volgorde we de foto’s 
tegenkwamen op onze tocht. 
En schoon dat die tocht was: 
de wandeling was 
afwisselend met een paar 
plekskes waar ge serieus 
moest oppassen om niet in 
het water te belanden. Gelukkig viel dat gevaar nog een beetje mee en is 
er niemand van nen berg of in ne rivier gevallen.  
 
Na enkele uren wandelen begonnen de magen zo stillekesaan toch wat 
te knorren. We naderden het punt waar de middagpost ging staan, en we 
begonnen al te watertanden naar de hotdogs en soep. En tot zover ging 
alles volgens plan ! Door een gebrek aan kaartlees-skills waren de 
mensen van de middagpost dus niet op tijd ginder geraakt. ‘Effe 
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wachten’, denkt een 
mens dan, maar dat 
bleek ook niet veel 
uit te halen en den 
tweede groep – die 
een half uur later 
was vertrokken – 
sloot aan bij den 
eerste. ‘Nog effe 
wachten’ haalde ook 
niet veel uit, en we 
trokken dan maar 
verder door de 
bossen tot we een 
paar kilometer 

verder dan toch eindelijk de middagpost tegenkwamen en onze magen 
konden vullen met het deel van de soep en de hotdogs die ter plekke 
waren geraakt.  
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Het grootste deel van de wandeling zat er ondertussen op en tegen de 
late middag kwamen we aan in het huizeke. Een beetje uitrusten en we 
konden aan tafel gaan zitten voor het avondeten: spaghetti. Hoewel het 
volgens velen geen ideaal cantusvoer is, heeft het mij toch fameus 
gesmaakt. 
 

Na de maaltijd begonnen 
de paterkesoutfits 
stillekesaan naar boven 
te komen. Het ene al wat 
chiquer dan het andere, 
maar geïmproviseerde 
kostuums werden ook 
geapprecieerd. Behalve 
de paters waren er ook 
een paar nonnekes 
aanwezig. Tuurlijk had 
ons Jessie zo’n 
pinguinpak aan, maar de 
meeste nonnen-

ambiance kwam toch van non habes. Hij/zij heeft de senior en de vice bij 
elke ‘non habes’ lastiggevallen. 
 
Door de aanwezigheid van de o 
zo heerlijke Jupiler en het 
zingen van een aantal typische 
EM-weekend-cantus-liekes was 
er op den duur ne goeien 
ambiance in de zaal. Een paar 
liekes die wat meer fysieke 
inzet vraagden, maakten het 
helemaal duidelijk dat de drank 
zijn werk had gedaan.  
 
 
Na al die gezelligheid met drank, liederen en vriendschap was het tijd om 
in ons beddeke te sukkelen. Daar waren wel 2 obstakels bij: oppassen 
dat ge deftig den trap af geraakt en oppassen dat ge niet te hard blijft 
plakken in de jeneverbar. Nog nen hint: in de spiegel kijken als ge 
schijtemeurg zijt, is absoluut af te raden! 
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Na een tijdje zijn we allemaal in ons bed geraakt (of in iemand anders 
zijn bed/zetel ☺ ) en keerde de rust weder in het zo rustige boerengat 
van steinbach.  
 
Philip 
Feestleider 2006-2007 
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ZONDAG 
 
Zondagochtend van het weekend…Voor velen een echte kwelling na de 
zware cantus van de vorige avond. Terwijl den Dimi al heel fris en 
monter terug klaar stond aan het huisje (hij was namelijk helemaal naar 
huis geraced voor een concert de zaterdagnamiddag) kwam er 
langzaam maar zeker terug leven in de EM-brouwerij. Wanneer iedereen 
aan tafel zat kwam er een bizarre zaak aan het licht. Jo van Utopia en 
volwaardig em’er had tijdens de cantus namelijk samen met zijn 
nuchterheid zijn oriëntatie ook verloren. Om ons nog onbekende reden 
liep Jo ’s nachts (zo zat als een canon welteverstaan) naar buiten, het erf 
over, en recht het huis van de uitbater binnen. Wat hij daar zocht zullen 
we waarschijnlijk nooit weten, maar waar we wel zeker van zijn is dat hij 
de uitgang niet meer vond en zich ten einde raad dan maar in de zetel 
van ‘den hollander’ ‘placeerde’. Volgens mij zijn er prettigere dingen dan 
gewekt worden door een Nederlander maar dat was nu niet te vermijden. 
Na het ontbijt was het tijd voor het echte werk: survival! Een kort ritje 
bracht ons tot de locatie en met volle goesting begon het hoopje Em’ers 

na een korte uitleg te 
klimmen en 
‘survivalen’. Een keer 
of twee rond over het 
parcours en de 
meesten waren 
moe…slechts enkelen, 
waaronder den Elvis 
250%, waren 
onvermoeibaar en 
bleven verder klimmen 
en klauteren. Misschien 
kreeg den Elvis maar 
niet genoeg van die 
‘deathride’? Wanneer ik 

voor de laatste keer over de handbrug klom werd ik uitgedaagd om te 
veiligheidslijn eens uit te testen…Zonder goed te weten wat de gevolgen 
waren liet ik mij vallen…Ik geloof dat mijn edele delen zich die dag nog 
lang zullen herinneren! Het duurde maar vijf minuten tot ik beneden 
stond maar ik geloof dat ik nu 5 keer minder kans maak op een 
volwaardig nageslacht!  
Uitgeput van de survival at iedereen zijn boterhammetjes op en konden 
we uitkijken naar het meest relaxe deel van het weekend: het 
subtropisch zwemparadijs! Eenmaal aangekomen in het zwembad kozen 
de meesten onmiddellijk voor de jacuzzi’s om uit te rusten. Na een paar 
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uurtjes zwemmen, duiken, zitten en drijven werd het tijd om naar huis te 
gaan. Het frituur naast het station was gesloten maar gelukkig telt België 
genoeg frituren en konden we wat verder onze magen vullen met een 
‘zakkie patat’ en een stukje vlees! Moe maar voldaan werd er afscheid 
genomen van diegenen die met de auto naar huis vertrokken en dat was 
het einde van een weeral geslaagd EM-weekend! 
 
Tot volgend jaar! 
 
Boogie 
Redactor 2006-2007 
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EM-kring – OW-kring: 
  
Op woensdag 14 februari 2007 stond onze eerste wedstrijd van de 
volleybalcompetitie op het programma. De EM-kring was titelhouder, en 
na onze geslaagde campagne in de voetbalcompetitie wilden we nog 
meer. Immers zitten er nog enkele sterkhouders van vorig jaar in hun 
laatste jaar en is er natuurlijk ook mr. Schepers. 
 
Onze tegenstander was, al voor de derde keer dit jaar, den OW. Het 
werd eens tijd dat we revanche konden nemen voor de verloren finale 
van de voetbalcompetitie. Met enkele goede volleyballers van de 
kampioenenploeg van vorig jaar en nieuw talent uit het tweede moest het 
wel lukken. Maar de natuur stak daar een stokje voor. Rond die periode 
deed een griepvirus de ronde en enkele spelers lagen ziek in hun bed. 
Andere spelers hadden dan weer verplichtingen met hun vriendin 
(Valentijn remember). Misschien een tip voor het Verbond om ervoor te 
zorgen dat in het vervolg op deze dag geen wedstrijden plaatsvinden. 
 
Het was geen sinecure om spelers te vinden, maar het is uiteindelijk toch 
gelukt. Maar we waren slechts met 2 actieve volleyballers, de anderen 
waren ex-volleyballers. Geen nood, we begonnen eigenlijk goed aan de 
match, maar naarmate de eerste set vorderde werd het niveauverschil 
duidelijk. Den bouw had duidelijke enkele actieve volleyballers meer op 
het veld staan. Zij wonnen dan ook de eerste set met een duidelijke 
voorsprong. De tweede set, het zelfde spelbeeld. Wij kwamen er niet 
echt aan te pas en zo wonnen zij ook de tweede en laatste set. De 
wedstrijd eindigde dus op 2-0 in het voordeel van den bouw. Ondanks 
het verlies hebben we ons nog goed geamuseerd. We hebben het uur 
nog volgemaakt door onderling een matchke te spelen.  
 
Alweer blijkt den OW ons zwarte beest te zijn. En aangezien deze 
competitie volgens het knock-out-principe werkt, zijn wij uitgeschakeld en 
gaat de OW-kring naar de volgende ronde. De uiteindelijk winnaar van 
de volleybalcompetitie is de E-kring geworden. 
 
Vets Steven 
Spocul 2006-2007. 

 31



 
 
In de reeks van cantussen dit jaar hadden we nog eens een 
‘specialleke’: de oud leden cantus! Zoals de naam zelf al zegt werd deze 
cantus speciaal voor onze oud leden georganiseerd. Niet op een 
woensdag zoals zo vaak, maar op een vrijdag zodat iedereen eens goed 
kon doorzakken en niet moest omkijken naar hun werk de volgende dag 
(buiten ikzelf, het nadeel van studentenjobs ☺). Hoewel het een oud 
leden cantus was, was elk gewoon lid natuurlijk ook welkom. De cantus 
was vanaf het begin een groot succes, er werd gezongen uit volle borst 
en gedronken tot de borst vol was! Niet alleen was deze cantus speciaal 
omdat er veel oud leden aanwezig waren, maar één van hen was ook 

jarig die avond: den ELVIS!!! Als er 
één ding geweten is over den Elvis, 
dan is het dat hij een passie heeft 
voor Volvo’s, en liefst oldtimers! Er 
werd dus een speciale taart 
voorzien met een Volvo op…ideaal 
voor tijdens de tempus! Een taart 
alleen was echter ook niet genoeg, 
Elvis was het feestvarken en 
daarom werd hij ook vakkundig 
omgetoverd in een varken. Enkel 
de pintjes gingen niet zo vlot meer 
binnen met zo’n pak aan dus het 
hoofd moest na enkele tientallen 
minuten weer verdwijnen. Na de 
taart was het even wat rustiger 
omdat alle maagjes goed gevuld 
waren en dat in combinatie met 
bier niet altijd zo’n goed effect 

geeft. Niet voor lang natuurlijk, want algauw begonnen sommigen ‘het 
weer uit te hangen’ en werden er strafkes uitgedeeld: een 69 voor Moens 
en Jo maar ook weer een walibi waarbij Nonkel dienst deed als attractie! 
Tegen het einde van de cantus was er nog een beetje taart over en waar 
kan die beter gesmeten worden dan tegen het gezicht van onze 
senior…lekker! Kort gezegd, deze cantus was een succes en is zeker 
voor herhaling vatbaar!  
 
Thomas Bogaert 
Redactor 2006-2007 
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Jaja, het was weer eens bezoekerscantus. Volgens de poll op het forum 
gingen er een 5-tal ne kameraad of een kameradin meenemen en 
zouden de andere bezoekers grotendeels iemand zijn lief of minnares 
zijn. Den opkomst kwam daar ongeveer mee overeen, maar ik vraag me 
wel af hoeveel mensen er de zus van den yves als minnares hebben 
aangeduid ☺ (beschouw het als een compliment ;) ) 

 
De cantus draaide niet enkel rond de 
bezoekers. Vanwege een 
weddenschap met de meestal 
aanwezige pro-senioren, hebben we 
het bezoek gekregen van Rudi 
Janssens, pro-senior van 1987-1988. 
Om een of andere reden stond zijn 
naam niet op het bord vermeld, maar 
dat hebben we ondertussen voor hem 
rechtgezet ! 
Het resultaat van die weddenschap 
was dat er een aantal pro-senioren ne 
snooker gingen krijgen (jaja, vandaar 
de affiche). Op die cantus konden we 
nochtans maar 1 snooker geven: de 
Moens was de enige van die bende 
die aanwezig was. Den anderen 

kregen dan maar opschorting van straf tot de volgende cantus: de 
verkiezingscantus. 
 
Na wat gezellig zingen, drinken en dansen (van die eerste twee staan er 
foto’s op de site, van het derde staan er filmkes op het forum) was er 
tegen het einde van den avond weeral een hele bende voldaan, en 
konden we weer in onze nest kruipen. 
 
Philip De Herdt 
Feestleider 2006-2007 
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Makkelijk: 
 

 
 
Moeilijk: 
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Voor onze allerlaatste TD van dit jaar 
besloten we onze krachten te bundelen 
met Utopia. Na wat brainstormen en 
waarschijnlijk ook door de hitte van de 
laatste dagen werd al snel beslist dat 
het thema ‘tropical’ zou zijn. Een thema 
alleen was echter niet genoeg voor onze 
laatste TD en om er net dat ietsje extra 
aan te geven werd het een message 
party. Een plonsbadje, slingers, 
exotische drankjes en een palmboom 
vormden het decor. Op de achtergrond 
een groot scherm waar de nummers op 
verschenen (van diegenen die een 
berichtje hadden gekregen) en de 
tropical message party was volledig 
klaar om een bruisend feestje te 
worden. Al snel stroomden de eerste bezoekers toe, sommigen werden 
versierd met slingers terwijl anderen al snel de bar opzochten. Zoals het 
de laatste tijd de gewoonte wordt op de feestjes in ’t zaaltje was er ook 
weer veel vrouwelijk schoon aanwezig (niet dat we dat betreuren 
natuurlijk) wat het message gedeelte zeker ten goede kwam. Het voltallig 

praesidium van Utopia én den EM 
hadden hun handen vol met berichtjes 
verwerken, drank serveren en 
bezoekers ontvangen! Heel de avond 
werd er goed doorgefeest en 
naarmate de vaten leger werden 
kwam de sfeer er meer en meer in. 
Het plonsbadje werd dan ook snel een 
nieuwe attractie en het vrouwvolk was 
niet meer veilig. Lies (van OW-kring) 
werd professioneel zachtjes opgetild 
en iets harder in het water terug 
neergezet. Al snel verdween het 
zachte en het werd een echte water-
worstel-wedstrijd! De avond (nacht?) 
liep rustig op zijn einde en terwijl de 
meesten al vertrokken waren bleven 
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enkele hardcore-feestvarkens nog rustig doordansen (of klungelen want 
veel ritme zat er niet meer in) terwijl de lichten al aan gingen. Vermoeid 
maar voldaan begonnen we aan het opruimen van deze schitterende TD.  
 
Thomas Bogaert  
Redactor 2006-2007 
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Zoals eerder al vermeld organiseren we ook dit jaar weer een grote 
barbecue voor alle em’ers, leden, oud-leden, ereleden, docenten, 
sympathisanten en iedereen die er graag wil bij zijn! Dé ideale 
gelegenheid om na te praten over het voorbije jaar en u nog eens goed 
te laten gaan! Hopelijk tot dan! 
 
Datum: vrijdag 29 juni 
 
Plaats:  Zaal De goede herder  

Mechelsesteenweg 333 
2860 Sint Katelijne Waver 

 
Uur:   Vanaf 19u 
 
Prijs:  Leden: 10€ 
  Niet-leden: 15€ 
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