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Van de redactie

Lieve lezers,

Buiten is het nog winter, maar in de on-
derbuiken is het vandaag alweer lente,
want het is Valentijnsdag! Geen liefde?
Geen nood! Misschien heeft een stille
aanbidder je wel een roos gestuurd.
Ook geen roos gekregen en niemand we-
ten te versieren vandaag? Dan kun je
volgende week nog in de herkansing bij
het blindspeeddaten.

De eerste week van het megalomane
lustrum zit er alweer op. Zaterdag was
de reünie, waar oud-leden van tot zes-
tig jaar geleden acte de présence gaven.
We zien jullie dus op het 20e lustrum
in 2071!

De redactie

Van de Lustrumcommissie

Wist je dat:

• de lustrumcommissie al in april
voor het eerst bij elkaar kwam?

• de commissie uit acht leden be-
staat?

• de galakaartjes als warme brood-
jes over de toonbank gaan?

• het twee maanden duurde voor-
dat er een thema was bedacht?

• de voorzitter twee keer zo ver kan
springen als de secretaris?

• de penningmeester een giraffe
heeft geaaid?

• er elke dag wel een lustrumactivi-
teit is?

• er twee dubbele betekennissen in
het thema zitten?

• er twee secretarissen en twee oud-
secretarissen in de commissie zit-
ten?

Lustrumcommissie

Jarig

Voor onze ComInt Otto is het vandaag
een bijzondere dag. Zowel zijn zus als
zijn vriendin (Hannah, secretaris van
A–Eskwadraat en lid van de Lustrum-
commissie) vieren vandaag hun 22e ver-
jaardag. Ook jarig vandaag: Leslie Mo-
lag (23), Maurits Kooreman (22), Pie-
ter Brederode (21), Judith van Dulst
(20), Adinda de Wit (19) en Giovanna
Varga (19). Allen gefeliciteerd!

Mariokart... for REAL!

Buren, burgers en buitenlui! Nee. Ga-
mers, nerds en n00bs, mogen wij van
jullie de aandacht!? Hierbij kondigen
wij met trots aan: de exclusieve moge-
lijkheid om eindelijk een keer de fantas-
tische ervaring van het Mariokarten in
het echte leven mee te maken. Wij no-
digen jullie uit om morgen jullie com-
puters achter te laten en tussen 11.30
en 13.00 naar de Minnaerthal te komen
om de strijd aan te gaan en met bloed,
zweet en tranen te proberen het circuit
als snelste af te leggen. Vergeet je lood-
gieterspak niet!

De ECie/DC

Puzzel

Je neemt deel aan een truel, een duel
met drie deelnemende partijen. Elk van
jullie krijgt een pistool met een onbe-
perkt aantal kogels. Helaas ben je van
de drie de slechtste schutter, je raakt
slechts 1

3

e
van je pogingen, opponent

A heeft een raakkans van 2
3 en oppo-

nent B schiet altijd raak. Om het weer
wat eerlijker te maken mag je wel be-
ginnen. Als tweede is A aan de beurt
en als derde B, aangenomen dat ze nog
niet geraakt zijn. Als er dan nog meer-
dere deelnemers over zijn ben jij weer
aan de beurt, gevolgd door A en B, et-
cetera, tot nog één deelnemer over is.
Op wie moet je schieten om de groot-
ste winkans te hebben?

Lustrumagenda

14 februari
Valentijnsactie
Haal je roos op als je een (stille) aan-
bidder hebt.

15 februari, 11:30
Minnaerthal: Mariokarten!
Ook ooit door de Minnaert hal willen
racen? Wil je je innerlijke Mario losla-
ten, leef je dan uit in de Minnaerthal.

16 februari, 22:00
Restaurant Rhodos
Biercantus
Een primeur bij A–Eskwadraat. Veel
bier, veel liederen en goed gezelschap.
Wat heb je meer nodig?

17 februari, ‘s middags
Beach massage
Voel je je alweer brak? Laat je dan
masseren door je favoriete AxiCielid!

18 februari
Lustrumsporttoernooi
A–Eskwadraat gaat samen met veel
van haar zusjes tegen elkaar spor-
ten bij wat ongetwijfeld het grootste
Bètasporttoernooi is van Nederland is.

19 februari
RetroLAN-party
Lekker ouderwetse spellen spelen.

(advertentie)

Oplossing vorige puzzel

Het bereik van een hoorn is 12m, mits
je een beetje hard kunt gooien. De ge-
middelde vliegsnelheid van een zwaluw
is onbekend bij de reactie. Suggesties
graag naar btw@a-eskwadraat.nl

Nieuwsflash: het is vandaag “knuffel je (favoriete) “By the way . . .”-redactielid”-dag!
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De prinses en de paddenstoel

De bytedecaan, die eindelijk weer eens
zijn stoffige kantoor uit was, vond het
maar vreemd, maar had wel zin in
een avontuur, dus hij open de de deur
en werd prompt naar binnen geduwd...
en hij keek zijn ogen uit! Waar was
hij nu terechtgekomen? Hij zag rare
buizen met vuurspuwende planten, een
bètaljon voortkruipende wezens en vlie-
gende schildpadden, rare kratten, mid-
den in de lucht, en andere obètakels.
Het leek een beetje op de Bètanische
tuin en hij besloot wat rond te lopen.

Al gauw merkte hij dat die wezens be-
tar ontweken konden worden, net als
de bètaangasvuurballen, dat in som-
mige buizen nieuwe werelden verbor-
gen zaten en dat de zwevende dozen
vol met verborgen schatten zaten of na
bètasting uiteen spatten. “Maar wat
moet ik eigenlijk doen om te helpen?”
mijmerde hij, terwijl hij zonder succes
uit een buis kroop. Hij begon het wel
een beetje zat te worden... Opeens be-
gon het te schemeren en zag hij een
deur. “Misschien moet ik hier door?”
dacht hij, terwijl hij de deur opendeed.

De deur was kennelijk de toegang tot
een kasteel, al had de batadaecaan geen
kasteel gezien toen hij buiten stond.
Het was er erg gurig, vol met flakke-
rende fakkels en scherpe punten op de
vloer en aan het plafond. Opeens zag
hij in de verte iemand lopen. “Hé, jij
daar, mag ik wat vragen?” Maar hoe
dichter de andere persoon kwam, des te
onzekerder werd de decaan. Hij zag er
maar vreemd uit, met een groot schild
op zijn rug, een potje in zijn grote han-
den. “Oh nee, een Tiebettaans Schild-
monster, die zijn exorbétant aggres-
sief!” dacht de bètadeekaan, en hij wist
zeker dat hij aangevallen zou worden...

Biercantus

A–Eskwadraat heeft een rijke historie
van veertig jaar, die voor zover bekend
nog altijd cantusloos is. Aanstaande
woensdag zullen wij dit hiaat in de ver-
enigingsgeschiedenis voor eens en voor
altijd naar de vergetelheid verbannen
door mooie liederen aan te heffen en
vele liters bier te doen vloeien. Om
goed beslagen ten ijs te komen kunt
u daarvoor genieten van een Griekse
maaltijd. Dit alles zal plaatsvinden
in restaurant Rhodos, oudegracht 205
(vlakbij De Grote Catacomben), kaar-
ten zijn verkrijgbaar bij de boekver-
koop.

N.B.N. Bisschop,
Praeses des Cantusbestuur

Lustrumborrel

Afgelopen donderdag was het weer zo
ver, de diesborrel van A–Eskwadraat.
Zoals we allemaal al weten is deze extra
bijzonder omdat we dit jaar het achtste
lustrum vieren. Reden ook om de Se-
curiCie, het dispuut dat de beveiliging
voor deze gelegenheden regelt, er weer
bij te halen. We stonden helemaal op
scherp omdat er mogelijk vier (herrie-
schoppende) verenigingen uit Delft zou-
den komen. De receptie begon dan ook
goed toen al snel een poging werd ge-
daan er met het gastenboek vandoor te
gaan. Gelukkig werd deze poging ver-
ijdeld, zij het met een gastenboek dat,
op een draadje na, in twee stukken is
gescheurd. Nu weet ik dat er een cli-
max hoort te komen, en die kwam er
ook! Want vanaf dat moment bleef het
bijzonder rustig en kon iedereen volop
genieten van de borrel ter viering van
het achtste lustrum.

De SecuriCie

Roségelei met frambozen en
muntroom

Wil je ook een romantisch toetje eten
met Valentijn of heb je gewoon zin
om iets nieuws te proberen? Probeer
dan eens dit overheerlijke toetje. Vege-
tariërs kunnen Agar gebruiken in plaats
van de gelatine.

Ingrediënten

Men neme: 750 ml rosé, 1 vanillestokje
(opengesneden), 9 blaadjes witte gela-
tine, 175 gr. suiker, 250 gr. frambozen,
125 ml slagroom, 1 eetlepel verse munt
(heel fijngesneden) en een puddingvorm
(inhoud ca. 1 liter).

Voorbereiden

In pan 200 ml rosé met vanillestokje
aan de kook brengen en ca. 10 min.
zachtjes laten trekken. Gelatine 5 min.
weken in ruim koud water. Vanille-
stokje uit rosé nemen en bewaren. In
warme roséwijn 150 gr. suiker al roe-
rende oplossen. Gelatine goed uitknij-
pen en van vuur af al roerend in warme
rosé oplossen. In kom rest van rosé
en gelatinemengsel door elkaar roeren.
Frambozen erdoor scheppen. Roségelei
in puddingvorm scheppen en in koel-
kast in ca. 3 uur laten opstijven.

Bereiden

Met mes merg uit vanillestokje schra-
pen. In kom slagroom met vanille-
merg en rest van suiker lobbig klop-
pen. Munt erdoor scheppen. Pudding
uit koelkast nemen en vorm kort in bak
met warm water dompelen. Vorm op
zijkant leggen en vinger aan een kant
tegen gelei drukken, zodat gelei loskomt
van wand. Platte schaal tegen pudding-
vorm houden, samen keren en wijnge-
lei op schaal laten glijden. Muntroom
apart erbij serveren.

Misschien had je het al geraden: de afbeelding hiernaast is
van xkcd, een webcomic gemaakt door Randall Munroe. Ze
zijn te vinden op www.xkcd.com en er verschijnen elke week
3 nieuwe!
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