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Van de redactie

Lieve lezers,

Misschien vragen jullie je af waarom er
een “By the way . . .” uitkomt. ”Het is
toch geen intro?” Twee keer fout: ten
eerste was het afgelopen vrijdag wel in-
tro, namelijk de halfjaarlijkse Master-
introductie, ten tweede is de “By the
way . . .” niet per sé een introblaadje.
Afgelopen jaren kwam de “By the
way . . .” ook uit bij speciale gelegehe-
den als het bekendmaken van het kan-
didaatsbestuur en het afstuderen van
een oud-“By the way . . .”-redactielid,
en afgelopen lustrum was de “By the
way . . .” ook al present. Maar we dwa-
len af. De “By the way . . .” komt dus
uit om het lustrum extra kleur te geven.

De “By the way . . .” zal komende weken
elke maandag en donderdag verschijnen
en worden uitgedeeld op lustrumactivi-
teiten. We vullen het blad met de ge-
bruikelijke zaken: een agenda (of twee),
aankondigingen, een puzzel, een comic,
een redactioneel en een beetje onzin.
De rest zie je vanzelf. Veel leesplezier!

De redactie

Van de Lustrumcommissie

Vandaag gaat het Lustrum XL ”met
een byte”van start! Sinds vorig jaar
mei zijn wij hard bezig geweest om
de komende drie weken onvergetelijk te
maken en wij denken dat dat wel gaat
lukken! We trappen meteen af met
een spetterend toneelstuk in de Stads-
schouwburg en knallen dan van acti-
viteit naar activiteit door tot aan het
eindgala, dat je zeker niet mag mis-
sen! Daarnaast kan je ook prachtige
prijzen winnen met de lustrumbingo.
Elke middagpauze wordt er in de Min-
naerthal een getal gedraaid (welke ook
wordt bekend gemaakt via de A–Es-
kwadraattwitter) en als je BINGO!
hebt, kan je naar de verenigingskamer
komen om je prijs te innen! We hopen
je op de lustrumactiviteiten te zien!

De Lustrumcommissie

Romance rond Artikel 17

Natuurlijk weet je al dat er vanavond
een prachtig toneelstuk is in de schouw-
burg en heb je zelfs al kaartjes gekocht.
Zulke wijsheid is jou wel eigen. Je zou
het zelfs als een milde belediging kun-
nen opvatten dat we je er bij deze even
aan herinneren dat er nog kaartjes te
koop zijn, voor slechts vijfeneenhalve
euro! Bij de boekverkoop en in de hal!
Het begint vanavond 19:30, dus we zien
je daar... toch? Er zijn nog ongeveer
20 kaartjes dus wees er snel bij, want
op=op!

De Toneelcommissie

Möbiusschaak

Wit aan zet en zet zwart schaak in twee
zetten.

Vampire byte!

A–Eskwadraats 8e lustrum, wat een
mijlpaal! Wat een excuus voor een goed
feest! En hoewel de FeestCie natuur-
lijk geen excuus nodig heeft voor een
feestje, maken wij graag van de gele-
genheid gebruik.

Komende donderdag zal het feest met
het thema Vampire byte! plaatsvin-
den in de Grote Catacomben. Trek
je zwarte cape uit de kast en vis je
vampierengebit uit het stof, want de
echte vampiers worden warm verwel-
komd met een toepasselijk drankje.
Voor meer informatie, houd de posters
in de gaten!

De FeestCie

Lustrumagenda

7 februari, 19:30
Stadsschouwburg
Lustrumtoneelstuk
“Romance Rond Artikel 17”. Zie ook
de hiernaast.

8 februari, 12:45, BBL 273
Excursie in BBL en Ornstein
Een kleine rondleiding lekker dicht bij
huis. Zie ook de achterkant.

9 februari, 18:00
Minnaert Hal
Actieve Leden Eten
Als bedankje aan al onze actieve leden
trakteert het bestuur ze allemaal op een
mooie maaltijd.

10 februari, 16:30, MiBoKa
Lustrumborrel
Besturen van zusterverenigingen ko-
men langs voor een drankje. Leden zijn
natuurlijk ook welkom.

10 februari, 22:00
Grote Catacomben
Lustrumfeest: Vampire Byte!
Een huiveringwekkend feestje in de
Grote Catacomben voor iedereen die
niet genoeg heeft aan alleen een borrel.
Zie hier schuin onder.

11 februari, 8:30,
A–Eskwadraatkamer
Ontbyte
A Morning afterparty! Gratis ontbijt
om uit te brakken van het feest.

11 februari, 11:00, BBL001
Yoga
Lekker ontspannen met een gratis
workshop yoga.

12 februari
Reünie
Een bijeenkomst voor alle oudleden van
A–Eskwadraat.

Kijk voor meer informatie over acti-
viteiten en andere lustrumgerelateerde
zaken op lustrum.a-eskwadraat.nl
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Excursie: de geheimen van de
noordwesthoek

Dinsdag 8 februari, rond het middag-
uur, vertrekken we op een rondleiding
langs het Motion Capture Lab in de
kelder van het BBL. Daarna gaat de
tocht verder langs het Ornstein voor
een praatje van een oud-professor.

Om 12:45 verzamelen we in de koffie-
ruimte (pantry) op de tweede etage van
het BBL. Oh, en “By the way . . .” er is
een gratis lunch.

Koppie Koppie, de ExcurCie

Lunchlezing

Woensdag 9 februari komt Procam,
specialist in ICT-traineeships voor star-
ters, naar de Uithof voor een sollicita-
tieworkshop. Alle ins en outs over het
solliciteren zullen aan bod komen; denk
bijvoorbeeld aan een knallend CV ma-
ken en wat je wel en niet moet doen
op een sollicitatie. Benieuwd of jouw
CV een oppepper kan gebruiken? Kom
dan woendag om 12.45u naar BBL 065
en geniet gelijk van een gratis lunch!
(Kijk ook op www.a-eskwadraat.nl/

cvworkshop)

De SpoCie

Rozenactie

Valentijnsdag komt er weer aan: tijd
voor wat romantiek! Heb je in het ge-
heim een oogje op iemand die lid is bij
A-Eskwadraat? Koop dat een ’roos’ bij
de boekverkoop! Je vult een kaartje in
met jouw boodschap aan je vlam en le-
vert dit (nagenoeg anoniem) in. Wij,
het damesdispuut, zorgen er dan voor
dat deze persoon een berichtje ontvangt
en het kaartje begeleid met een roos kan
ophalen bij A-Eskwadraat op 14 febru-
ari. Wie weet wat er opbloeit ;)

De Insièmi

(advertentie)

Jarig

Vandaag is Lars Einarsen, hoofdredac-
teur van de “By the way . . .”, 24 jaar
geworden. Sjoerd Boersma, eindredac-
teur, was tijdens afgelopen intro al ja-
rig en is dus nog lang niet jarig. Ama-
rins van de Voorde, de nieuwe aanwinst
van de “By the way . . .” is in maart
jarig. Ook Brigitte Sprenger (22) van
de MasterCie en Dirk Jan Groenendijk
(20) zijn vandaag jarig. Gefeliciteerd!

Carriéredag

Het heeft misschien niets met het lust-
rum te maken, maar het heeft alles
te maken met je toekomst. 10 febru-
ari vindt in het Educatorium een dag
plaats waar je contacten kunt leggen
met mensen uit het bedrijfsleven en
eens verder kunt kijken dan je studie
lang is. Aanwezige bedrijven komen uit
allerlei richtingen van concultancy tot
banken en van ICT-bedrijf tot onder-
zoeksinstelling.

Lustrumsporttoernooi

Volgende week vrijdag vindt het lus-
trumsporttoernooi plaats. Als je niet
meedoet, kun je natuurlijk altijd de
teams komen aanmoedigen, en we zoe-
ken ook nog deelnemers voor de kroeg-
sporten! Daarnaast is er de mogelijk-
heid om mee te eten (Chinees buffet à
7,50e), koop dan uiterlijk deze week
een kaartje hiervoor.

De Sportcommissie

Agenda

8 februari, 17:00
A–Eskwadraatkamer
(Re-)creatieve wiskundeavond
Een avondje wiskunde vraagstukken
oplossen, van de soort die bijvoorbeeld
ook op een LIMO voorkomt. Inclusief
koekjes!

9 februari, 12:45, BBL 065
Lunchlezing: Solliciteren kun
je leren!
Bereid je beter voor op de arbeidsmarkt
en kom naar de lunchlezing. Zie ook
links op deze pagina.

10 februari, Educatorium
Carrièredag U.U.
Bereid je beter voor op de arbeidsmarkt
en kom naar de carrièredag. Zie ook
hiernaast.

10 februari, 12:45, BBL 147
Vakken OGW
Studeer je wiskunde? Kom dan langs
en laat weten hoe je over je vakken
denkt.

Colofon
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Redactie
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Sjoerd Boersma

Het jongetje uit onderstaande strip
heet Calvin, en speelt samen met tij-
ger Hobbes de hoofdrol in de stripserie
Calvin & Hobbes, door Bill Waterson.
c©Universal Press Syndicate

Nieuwsflash: Na veel problemen met de computers is de “By the way . . .”uiteindelijk toch goed uitgekomen.
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