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Van de redactie

Goeiemorgen eerstejaars,

Er gaat natuurlijk niets boven een kwa-
liteitskrant lezen tijdens het ontbijt,
dus daarom is hier voor jullie de aller-
nieuwste “By the way . . .”. Het wordt
weer een drukke dag in Ellertshaar en
we wensen jullie veel succes met het
middagprogramma. Hopelijk wil het
allemaal een beetje vlotten. ’s Avonds
is er ook weer een mooi programma
voor jullie, ditmaal hoef je gelukkig niet
te verdwalen in een groot bos.

Groeten,
De redactie

Poll

Als tomaat een vrucht is, is ket-
chup dan een smoothie? Sms
je antwoord (KETCHUP JA, KET-
CHUP NEE of KETCHUP NEU-
TRAAL) naar 06-12931850. De uitslag
vind je morgen in de “By the way . . .”.

Zoek de 7 verschillen

Pizza?!

Hopelijk hebben jullie gisteren allemaal
kunnen genieten van de curry. On-
danks dat de pizza’s niet meer door
konden gaan, willen wij jullie toch mee-
geven wat voor pizza jullie graag voor-
geschoteld hadden gekregen. Daarom
vinden jullie hieronder een statistiekje;
we blijven immers bèta’s!

De Introductiecommissie zal wel trots
op jullie zijn; jullie kozen namelijk mas-
saal voor pizza ‘Tutti Frutti’. Met maar
liefst 52% genoot deze pizza de over-
duidelijke meerderheid. Helaas konden
wij jullie dromen (en die van de Intro-
ductiecommisie) niet waarmaken. Des-
alniettemin zullen we vandaag opnieuw
ons uiterste best doen voor een over-
heerlijke maaltijd!

Groetjes,

De Kook
o.d.z. Dopt z’n eigen boontjes

Rectificatie

Per abuis is in het stukje “Jarig” in
“By the way . . .” 2 van jaargang 19 een
fout geslopen. Er is vermeld dat Sjoerd
eindredacteur is van dit blaadje. Hij is
echter hoofdredacteur. Lars is eindre-
dacteur, Amarins (zie foto) zijredacteur
en Eveline correspondent.

Agenda

8:30
Opstaan en ochtendgymnas-
tiek
Een goede dag begint met goede bewe-
ging. Lekker goed ochtendgymnastie-
ken is goed voor de fruitlust.

9:00
Ontbijten
Een stevige maaltijd is een goed begin
van de dag.

11:00
Drijvend Fruit
Ben je een watermeloen, of zink je
dadellijk?

13:00
Lunch
Bij zo’n pittig spel is wat eten een
must, ananassluitend gaan we weer ver-
der druiven.

19:00
Avondeten
Ontdek de verborgen vruchten! Als je
ze niet vindt, moet je je niet gekwetst
voelen.

22:00
Fruit Erger Je Niet
Gaat jouw kleur winnen, of zijn jullie
de pisang?

24:00
Feesten en slapen
Als klapbes op de vuurpijl is er een af-
sluitend feest. Maak het niet te laat,
want morgen is er weer een dag.

Jarig

Het is een heuglijke dag voor Mark
Dings van groepje Z (rood), die van-
daag volwassen wordt. Hij is niet de
enige jarige, want “By the way . . .”-
eindredacteur Sjoerd Boersma wordt
vandaag 24. Verder wordt Roger Wa-
ters vandaag 58 en Geert Wilders 48.
Proficiat!
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Ondertussen in Utrecht... c©xkcd.com

Verband tussen bananen en
staatsvorm

De bananenproductie anno 2011 wordt
gedomineerd door zes landen, die sa-
men 2/3e van de bananen produceert.
Het betreft de Republiek India, de Re-
publiek der Filipijnen, de Volksrepu-
bliek China, de Republiek Ecuador, de
Federale Republiek Brazilië en de Re-
publiek Indonesië.

De enige niet-republiek die enigszins
een rol van betekenis speelt in bananen-
land is het Koninkrijk Thailand. On-
der de landen die géén bananen pro-
duceren bevinden zich Europese vor-
stendommen als Andorra, Monaco en
Liechtenstein. De term bananenrepu-
bliek is dus volkomen terecht. Wel was
het Koninkrijk der Nederlanden tot de
Tweede Wereldoorlog een bananenpro-
ducent van belang.

Het ABC van A tot E en Sˆ2

D

Dispuut: is een groep leden van A–Es-
kwadraat die regelmatig samen borrelt
en gezellige activiteiten organiseert.

E

EC: is de eerstejaarscommissie, voor en
door eerstejaars. EC-activiteiten zijn
altijd awesome!

F

Faculteit: β natuurlijk!

Full House: is een groot feest van
A–Eskwadraat en nog vier verenigin-
gen, dit jaar op 24 november.

G

Gezelligheid: wordt bij A–Eskwa-
draat bevorderd door de spelletjeskast,
de koffieapparaten, de colakoelkast,
de borrels, het op-een-gang-zitten-met-
veel-zusjes en natuurlijk de aanwezig-
heid van leden. Tip: ga eens op
maandagochtend in de gezelligheidska-
mer zitten, zodat het bestuurslid dat
kamerdienst heeft ook iemand heeft om
mee te praten.

H

Helper: is omkoopbaar met koekjes en
heeft altijd gelijk.

I

Introductiecommissie: heeft nog
meer gelijk dan de helpers.

Peerbericht

Volgens de traditie zal het vandaag bij
het meerspel mogelijk regenen, maar
zeer zeker zal het prachtig zwemweer
zijn, want de wens is de vader van de
gedachte. Voor natuurkundigen geldt
verder een waarschuwing dat uit bo-
men appels kunnen vallen. Ook gelden
vandaag de wet van Buys Ballot en de
schaal van Beaufort in een wijde (open)
omgeving van Ellertshaar. Tenslotte is
het zeer onwaarschijnlijk dat het van-
daag kan vriezen danwel dooien.

Wodkameloen van
The Naked Chef

Eén van de redactieleden van de “By
the way . . .” kijkt in haar vrije tijd
graag naar kookprogramma’s op TV.
Het volgende recept is afkomstig van
Jamie Oliver:

Neem een watermeloen en steek hier
een trechter in (eventueel boor je het
gat voor met een appelboor). Gedu-
rende twee á drie dagen vul je de trech-
ter steeds met wodka. Hierna snijd je
hem open en heb je een heerlijk fruitig
zomertoetje (eventueel met ijs).

Colofon

De “By the way . . .” bedankt:
De Kook
Jamie Oliver
Redactie
Amarins van de Voorde
Eveline Visee
Lars Einarsen
Sjoerd Boersma
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