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Van de redactie

Lieve lezers,

Het moet toch niet gekker worden,
maar de “By the way . . .” komt weer
eens uit. Omdat we het zo zielig von-
den dat er geen “By the way . . .” uit zou
komen op de verjaardag van ons derde
redactielid, en wel op de onze. Omdat
veertig dappere A-Eskwadraters mo-
menteel op studiereis zijn in Amerika.
Omdat het lente is. Omdat ook de
voorzitter van onze geliefde vereniging
recent jarig was. Omdat het kan. Zie
deze kant voor algemene stukjes, en
ommezijde voor alle informatie over
Amerika en de studiereis. Veel leesple-
zier!

Lars en Sjoerd,
Namens de Redactie

Binnenlands Nieuws

Van onze redactie ter plaatse.

Binnen Nederland is het op dit moment
bij lange na niet zo rumoerig als in het
buitenland. Wegens de afwezigheid van
vele prominente A–Eskwadraters staat
het sociale en activiteitenleven op een
wat lager pitje.

Niet alleen in het verre Amerika doet
men aan culturele activiteiten, ook

hier in Nederland zijn er leuke din-
gen te bezichtige. Zo is een groep A-
Eskwadraters helemaal naar Leiden ge-
treind om een balletvoorstelling op ba-
sis van de muziek “Songs for Drella” te
bekijken. Verder is er ook nog dichter-
bij huis ook nog vertier met een spelle-
tjesavond geweest.

Ook het serieuze binnenlandse nieuws
wordt gedomineerd door buitenlands
nieuws met discussies over wie de schul-
dige is aan de gevangenneming van drie
Nederlandse soldaten in Libië.

Jarig

Het toeval wil dat vandaag ons nieuw-
ste doch oudste redactielid Amarins
van de Voorde haar 29e verjaardag
viert. Amarins, van harte gefeliciteerd
met je verjaardag.

Verder zijn Ambi Oosterhout (24),
Casper van Wezel (ook 24), Coen Klik
(20) en Maaike Hoogeboom (ook 20) ja-
rig. Vergeet niet ze te feliciteren!

Helaas niet jarig tijdens de uitgave van
deze “By the way . . .” is Hugo Duives-
teijn, Hugo is nog lang niet jarig, want
hij is gisteren 23 geworden. Nog een
dagje eerder is Lotte van Slooten, onze
lieftallige penningmeester, 22 jaar ge-
worden.

Thee

Boston staat natuurlijk bekend om de
Boston tea party. In veel landen wordt
er aandacht besteed aan het drinken
van thee, heel wat meer dan er meestal
hier in Nederland aan besteed wordt.

In Engeland heeft men de “Afternoon
Tea” en de “High Tea” waarbij men de
thee drinkt met veel melk suiker en wat
lekkers of zelfs met allerlei koude scho-
tels.

De Japanse theeceremonies zijn na-
tuurlijk de bekendste ter wereld en kun-
nen uren lang duren, ze zijn dan ook
gebonden aan allerlei strikte regels die
al eeuwen meegaan.

Tibetanen zijn vermoedelijk het enige
volk ter wereld waar men de thee drinkt
met yakboter en zout.

Dichter bij huis heeft men ook theeri-
tuelen, in het oosten van Friesland
drinkt men bijvoorbeeld vijf keer per
dag drie kopjes thee, waarbij men eerst
een klont kandij in het kopje legt, ver-
volgens er thee overheen giet en een le-
peltje room erbij doet. Dit drinkt men
drie keer waarbij uiteindelijk de kandij
helemaal gesmolten is.

Presidentiële Filipine

1. Deze president hoopt(e) de grote veranderaar genoemd
te worden.

2. Dit is de bekendste langstzittende president.

3. Deze president heeft in Leiden gestudeerd.

4. Naar deze president is een bekende knuffel vernoemd.

5. Dit is de enige president die directe Nederlandse voor-
ouders had.

6. De eerste blanke president van Amerika.

7. De enige president die twee nietaaneengesloten termij-
nen heeft gehad.

8. Deze president was populair bij Marilyn Monroe.

9. Groot voorstander van de Volkerenbond.
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Nieuwsflash: Droevig nieuws vanuit het thuisfront; IJsbeertje Knut is overleden.

Bingokaart

Probeer nog zoveel mogelijk voedsel-
kraampjes mee te pakken, vul deze
bingokaart in naar waarheid en maak
kans op een prijs.

Bonuspunten voor twee Starbucks die
naast elkaar zitten, een Burger King
waar je een Big Mac kunt bestellen
en elk van de bovenstaande ketens
boven de vijftigste verdieping. Extra
bonuspunten als je een Bingo krijgt in
Nederland.

Comic

In het kader van meer begrip van de
Engelse taal hier een kort overzicht hoe
professoren denken.

c©phdcomics.com

Buitenlands Nieuws

van onze reporter ter plaatse

De Amerikagangers die vandaag nog
in New York zitten vliegen vanavond
alweer naar Nederland. Van hun hostel
nabij het Harlem Meer naar Schiphol
in het Haarlemmermeer. Bij de V.N.
in New York zijn allerlei zaken over
Libië besloten. In Amerika is alles gro-
ter, ook de golflengtes, zodat het is
toegestaan door rood te lopen.

1 april

De eerste dag van april is over ruim een
week. Dat is nog net genoeg tijd om
eens een flauwe grap voor te bereiden.
Dus laat de flauwiteiten over losse ve-
ters en kikkers in de billen eens achter-
wege dit jaar en doe iets creatiefs. We
kunnen geen tips geen zonder onze ei-
gen plannen te verraden maar google
voor de grap eens MIT hacks.

New York, New York

Ongekroonde hoofdstad van de wereld
en veel bezongen (kijk eens op wiki-
pedia bij “Songs about New York”).
In New York staan veel hoge gebou-
wen, zoals de Empire State Building,
de Chrysler Building, het Rockefeller
Center en tot een aantal jaren geleden
het WTC. Ook bekend zijn het Cen-
tral Park, het Vrijheidsbeeld, Times
Sqaure, Wall Street en Broadway.

A–Eskwadraat komt natuurlijk naar de
V.S. op studiereis, en al zijn de uni-
versiteiten van New York niet zo be-
kend als Harvard of MIT, interessant
zijn ze wel en zijn dan ook meerma-
len bezocht tijdens de reis. Het hostel
van de A–Eskwadraters staat in Har-
lem, dus Nieuw Amsterdam voelt wel
vertrouwd.

Reisverslag

Over één dag is de studiereis naar
Amerika alweer voorbij, maar je kunt
nog meelezen via de reisblog op reis.

a-eskwadraat.nl.

Agenda

9:00

Opstaan

Het is weer tijd om voor de laatste keer
op te staan in Amerika.

—

9:15

Ontbijten

Een laatste lekker Amerikaans ontbijt.
Geniet van de donuts.

—

10:00

Programma

Praatje over dagprogramma, spullen
pakken en uitchecken.

—

13:30

Vertrek hostel

Tijd om naar het vliegtuig te gaan...

—

19:30

Terugreis

... en weer terug naar Nederland.

Maar ook in Nederland is er nog wel
iets te doen:

—

19:00

Lasergamen

A–Eskwadraat gaat samen met Sticky
lasergamen in Ozebi. Nu al zo gaaf dat
het bijna uitverkocht is.

Colofon

De “By the way . . .” bedankt . . .
de Reiscommissie
Redactie
Lars Einarsen
Sjoerd Boersma
Amarins van de Voorde

Meer interessant nieuws: tegen de tijd dat de Amerikagangers een beetje bijgekomen zijn en weer langskomen bij A–Eskwadraat
raken ze helemaal in de war aangezien de kamer 15 meter verhuisd is.
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