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Van de redactie

Hallo nieuwe leden,

Na onze afwezigheid gisteren hadden
jullie vast geen hoop meer dat er van-
daag nog een “By the way . . .” zou uit-
komen. Gelukkig voor jullie is dit wel
het geval, maar het is wel de laatste
van deze intro. Vanmiddag vindt de
introborrel plaats en vanavond het in-
trofeest. Heb jij afgelopen dagen dat
leuke meisje/die stoere jongen ontmoet
waar je wel eens je charmes op uit zou
willen proberen? Dan is het introfeest
je kans.

Een fijne dag, en nacht!

De redactie

Jarig

Vandaag is Frits Verhagen van groep-
je H vandaag jarig. Verder zijn muzi-
kanten Amy Winehouse, Kevin Lyttle
en Nas jarig. In 1547 werd op deze
dag Johan van Oldebarneveld geboren,
maar hij werd in 1619 onthoofd en is
dus niet meer jarig. Afgelopen zater-
dag was Dante Zegveld van groepje Yen
jarig.

Prijsvraag

Zoals wellicht opgevallen zijn her en der
in de afgelopen (en dit!) nummer klei-
ne foutjes geslopen. De theorie van
enkelen was dat dit kwam door tijds-
druk, gebrekkige spellingskennis en een
tekort aan toewijding. Dat is natuur-
lijk allemaal niet waar. In werkelijk-
heid zijn álle gemaakte fouten, dus zo-
wel spelfouten, stijlfouten en inhoude-
lijke blunders, met voorbedachte rade
gemaakt. De gemaakte fouten bevat-
ten een boodschap: zet de spelfouten
op volgorde van hoe storend ze zijn en
voeg van de overige missers de eerste
letters toe. Met het Caesarcijfer gelijk
aan het aantal foutjes komt de geheime
boodschap naar voren. E-mail je ant-
woord naar btw@a-eskwadraat.nl en
maak kans op een mooie prijs.

Zomerstamppot voor 400 man
Beste eters,

Er hebben de Kook vele verzoeken
bereikt, om het recept van de zomers-
tampot openbaar te maken. Zorg dat
je voldoende pannen beschikbaar hebt,
evenals negen vriendjes om te helpen
met schillen en bakken. Met zijn tienen
ben je vanaf negen uur ’s ochtends tot
half zeven ’s avonds bezig.

135 kg aardappelen
15 kg rookworsten
11 kg salamiworsten
8 kg cervelaatworsten
3.5 kg metworsten
7 kg uitlekgewicht ananas
17 kg appels
30 kg andijvie
36 kg uien
9 l melk
14 kg geraspte kaas
2 potten pesto
3 potten zongedroogde tomaten
peper en zout

Schil de aardappels, en snijd deze in
grove stukken. Leg de rookworsten 15
minuten in heet, maar niet kokend wa-
ter. Snijd alle worsten. Bak de salami-,
de met- en de cervelaatworst goed uit.
Schil de ui en versnipper deze. Snijd
de gewassen paprika in stukjes. Fruit
de ui en de paprika. Snijd de andijvie
in reepjes. Zet 4 uur van tevoren de
aardappelen met ruim water op. Na
twee uur is de aardappel gaar. Was
en blancheer de andijvie een half uur
van tevoren. Warm de melk op. Meng
gelijkmatig de aardappel, ananas, ap-
pel, andijvie, ui, melk en de geraspte
kaas. Voor omnivoren moet de worst
toegevoegd worden, voor de vegetariërs
zijn er pesto en zongedroogde tomaten.
Voeg naar smaak zout en peper toe.
Stampen maar! Serveren met een glim-
lach (ook voor vegos).

Zoekplaatje
De vraag kwam van lezers wat de naam
was van de evil twin brother van Mr.
Monopoly was. Dat is helaas niet be-
kend. Suggesties waren onder andere
Dr. Communism en Polo Money.

Het ABC van A tot E en S2

V:
Vakidioot: Verenigingsblad van

A–Eskwadraat dat zes keer per
jaar uitkomt en dat vol staat met
vakinhoudelijke artikelen, activi-
teitenverslagen en vermaak.

W:
Website: Een belangrijk uithangbord

van A–Eskwadraat; de website
heeft heel veel functionaliteit en
bevat de agenda, de mogelijkheid
boeken te bestellen en heel veel
andere dingen.

X:
X-Chromosoom: Gemiddeld heeft

elk A–Eskwadraat lid er hiervan
1,19.

Y:
Yell: Dat wat je doet als je je super-

mentor ziet.

Z:
Zusjes: Verenigingen met wie A–Es-

kwadraat een (goede) band heeft,
meestal omdat ze dezelfde stu-
dies vertegenwoordigen of omdat
ze ook in Utrecht zitten. Sticky
en A–Eskwadraat zijn zusjes (van
elkaar).

Agenda
Vanaf 09:00 (of later)

College
Na gisteren begint het al bijna een ge-
woonte te worden, wen er maar aan!
—
16:30

B B Cie -borrel
De eerste echte borrel van het jaar. Tot
rust komen na de colleges of vast indrin-
ken voor het feest.
—
22:00

Eindfeest
De spetterende afsluiting van de intro,
na dit feest is het dan toch echt afgelo-
pen.
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Puzzel

Alice en Bob hebben een chocoladereep van acht bij zes vak-
jes die ze in kleine stukjes willen verdelen. Omdat ze zich een
beetje vervelen aangezien de intro is afgelopen maken ze er
maar een spelletje van.

Om beurten moet één van beiden een stuk van de choco-
lade in twee nieuwe stukken breken totdat er 48 vierkantjes
zijn. Degene die de laatste breuk maakt die wint en wordt
niet verkocht als slaaf voor een chocoladeplantage. Alice die
mag de eerste zet doen, wie wint er?

De comic rechts is weer van xkcd. Deze comics zijn te vin-
den op www.xkcd.com. Er zijn er vele honderden en vaak
zijn ze erg leuk.

Na de intro...
Hoe nu verder...

De introductie is na vanavond écht
voorbij. Er is een borrel en een feest,
maar dat was het weer. Wat nu?!? De
“By the way . . .”-redactie geeft vijf tips
hoe de leegte op te vullen die het zwarte
gat na de intro heet.

1. Ga studeren! Waarschijnlijk ben
je daarvoor naar de universiteit
gekomen. Zo niet, dan moet je
je universitaire carrière misschien
eens grondig gaan heroverwegen.

2. Wordt actief bij A–Eskwadraat.
Erg leerzaam, maar bovenal erg
leuk. Als je je nog wilt
opgeven kun je mailen naar
actief@a-eskwadraat.nl. Naar
activiteiten komen of in de ka-
mer gaan zitten is natuurlijk ook
goed.

3. Zoek een studentenvereniging.
Voor een (gezelligheids-) studen-
tenverenigingen heb je wel net de
introductie (ontgroening) gemist.

4. Ga sporten. Je kan natuurlijk lid
worden van een sportvereniging,
maar regelmatig zelf rondjes lo-
pen is ook goed.

5. Zoek een hobby. De favoriete
hobby’s van de “By the way . . .”-
redactie zijn: lezen, dansen, zei-
len, hardlopen, muziek luisteren
en spellen spelen1.

Agenda
—
15 en 17 september

Toneelaudities
Voor het toneelstuk zijn nog spe-
lers nodig. Als je mee wilt doen
moet je je wel even opgeven via
toneel@a-eskwadraat.nl.
—
20 september

Spelletjesavond
Kom vanaf 5 uur spelletjes spelen op de
derde verdieping van het BBL.
—
23 september

Man with Talentborrel
Heb jij ook interesse in een plaats in de
borrelcommissie, toon dan hier je ta-
lent(en)!
—
24 september

Crazy 88
Wil jij ook heel Nederland door om al-
lerlei gekke opdrachten te doen? Doe
dan mee met de Crazy 88 van de Axi-
Cie.
—
29 september

Lustrum preparty
Mario Party. Voor inspiratie zie:
www.a-eskwadraat.nl/FotoWeb/Media/49715

Verder zijn er Lustrumactiviteiten door
het hele jaar heen, en in het bijzonder
in februari 2011.

Voor meer A–Eskwadraatactiviteiten
zie: www.a-eskwadraat.nl/activiteiten

Voor activiteiten van Sticky zie:
www.stickyutrecht.nl/events/upcoming.htm

Voor meer informatie over BBCie-
borrels kun je je abonneren op de
BBCie-announce via
www.a-eskwadraat.nl/bbcie/announce.html

Roddels
De stroom met oplopend debiet aan
roddels is helaas de sinds het vorige
nummer opgedroogd. De enige en daar-
mee beste roddel kwam per e-mail van
het bestuur en luidt als volgt:
‘Just in: tijdens de AV worden nieuwe
relaties onthuld!’
Hoewel weinig sappig, is het natuurlijk
sowieso een goed idee om naar de Alge-
mene Vergadering van A–Eskwadraat
te komen

Colofon
De “By the way . . .” bedankt . . .
Baz (voor de TEXclass)
de Kook
Futility Closet (voor de puzzel)
Jeroen Schot
Redactie
Lars Einarsen
Sjoerd Boersma

Epiloog
Dat was het weer. De redactie van de
“By the way . . .”wenst alle eerstejaars
een fijne studie en een mooie tijd. We
hopen jullie terug te zien bij A–Eskwa-
draat of Sticky bij activiteiten en in
commissies. Tot de volgende intro (of
eerder...)

1Enkele van deze hobby’s zijn natuurlijk ook sporten, excuses voor het extra leeswerk wegens dubbele informatie.
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