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Van de redactie

Beste kampgangers,

Het is alweer de laatste dag van het
kamp, maar wees niet getreurd, ook de
komende dagen is er nog genoeg leuks
te beleven in Utrecht. Maar eerst moet
er nog gespeeld worden om de beslis-
sende punten. Moge de fruitigste win-
nen! Wij zien jullie in elk geval de ko-
mende dagen gewoon terug en wensen
jullie een fijne busreis naar huis.

Tot ziens,
De Redactie

Herinnering

Als je nog geen nakamppakket hebt ge-
kocht, kun je dit nog doen bij de CePo.
Als we terug zijn in Utrecht staat de
CePo in de hal van het Minnaertge-
bouw.
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Ondertussen in Boekenland...

Lars, “By the way . . .”-eindredacteur
en A–Eskwadraat-boekencommissaris,
is druk bezig om de boekverkoop in
goede banen te leiden. Morgen kun-
nen jullie de vruchten plukken van zijn
harde arbeid.

Roddels

Het is de redactie ter ore gekomen dat
Jelle en Bas gister op het feest op de
tafel hebben staan dansen, onder luid
gejuich van hun mentorgroepjes.

Bij het Fruit Erger Je Niet van gister-
avond hebben zowel de appels als de
peren vals gespeeld, maar hun misdrij-
ven zijn natuurlijk niet vergelijkbaar.

Ook gaan er geruchten dat een wortel
geen fruit is. De Wortelkoning ont-
houdt zich van commentaar maar de
“By the way . . .” zal dieper gaan gra-
ven en komt later tijdens de intro met
een uitslag.

Wordt vervolgd...

Jarig

Het was natuurlijk niet te missen iets
na middernacht, toen barhoofd Bart
Janssen een gratis rondje gaf. Heeft
ie dat niet gedaan?!? Nou ja, felici-
teer hem vandaag dan toch maar met
zijn verjaardag, als je hem kunt vinden,
want na afgelopen nacht zal hij vast nog
slapen. Proficiat!

Agenda

8:30
Opstaan en ochtendgymnas-
tieken
Even door de zure appel heen bijten en
de spieren strekken...

9:00
Ontbijten en lunch maken
... want we willen straks geen hongerige
peren zijn.

11:00
Fruitslag
Vecht tot het laatst, anders zijn de ra-
pen gaar, en zorg dat je de bes-te bent.

12:00
Vertrek naar Utrecht
We peren ’m naar Utrecht. Het kamp
is helaas alweer afgelopen, aan al het
goede komt een eind.

14:30
Aankomst Utrecht
En straks lekker bijslapen.

Wist je dat...

...muziek van de Beatles tot voor kort
niet te koop was via iTunes? Oorzaak
was een embargo van de Beatles, om-
dat dat de naam Apple te veel lijkt
op de naam van de door de Beatles
opgerichte platenmaatschappij Apple
Records. Deze platenmaatschappij is
trouwens nooit erg succesvol geweest,
de grootste artiesten bij Apple Records
waren naast de Beatles: Yoko Ono, Ja-
mes Taylor en de vader van Norah Jo-
nes. Een band genaamd Grapefruit
heeft wel bij de maatschappij getekend,
maar nooit een album uitgebracht.

...het tv-programma Klokhuis, waar
de meesten van jullie mee zijn opge-
groeid, langer bestaat dan de meesten
van jullie? De eerste uitzending was op
3 januari 1988. Afgelopen mei was er
voor het eerst een uitzending van Klok-
huis in 3D.
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Recycling

Mocht je gisteren bij het Drijvend Fruit
pech hebben gehad, en gezonken zijn,
dan kun je altijd nog een nieuw bootje
maken! Hoe, zul je je afvragen? Neem
een “By the way . . .” en vouw een
bootje. Mocht je dit nog nooit ge-
daan hebben of niet meer weten hoe het
moet, dan is hier een korte uitleg:

Gelukt? Als je je nog verveelt kun je
er ook een T-shirt van maken: Scheur
de mast, voor- en achtersteven van het
bootje af (scheurlijnen 1, 2 en 3). Vouw
het wrakstuk open en voilà, een T-shirt!

Moppentrommel

Vraag: ‘Het is wit en explosief?’
Antwoord: Witplof.

V: ‘Why did the tomato blush?’
A: Because it saw the salad dressing!

Twee appels zitten in een café, zegt de
een tegen de ander: “Zal ik een mop
vertellen?”. “Nee”, zegt de ander, “jij
bent veel te melig!”.

V: ’It’s purple and it commutes?’
A: An abelian grape.

V: ‘Het is groen en je mag er 50km/u?’
A: Bebouwde komkommer.

Het ABC van A tot E en Sˆ2

J

Je moeder: wordt deze week vervan-
gen door je mentormama (ofwel: de
meest vrouwelijke van je twee mento-
ren).

Jaarvergadering: vindt plaats op
donderdag 15 september, hier wordt
(als het goed is) het nieuwe bestuur
gëınstalleerd.

K

Kamernood: heb je ongetwijfeld al
gemerkt. We raden je aan te proberen
via vrienden een kamer te vinden, dat
wil nog wel eens helpen.

Koekjes: een onmisbaar gereedschap.

Koffie: is gratis bij A–Eskwadraat,
maar breng wel de mok terug! Ook on-
misbaar bij het studeren.

L

LAN-party: is een geliefd tijdverdrijf
onder A-Eskwadraters.

M

Medezeggenschapper: behartigt
jouw belangen en controleert het uni-
versiteitsbestuur.

Mentor: heeft altijd gelijk, tenzij een
helper of introlid zegt van niet. Wees
lief voor je mentoren, want ze moeten
anderhalve week voor je zorgen.

Ketchup is een smoothie!

De uitslag van de poll van gisteren
spreekt voor zich: bèta’s kunnen niet
sms-en. Bijna de helft van alle stem-
men waren ongeldig om uiteenlopende
redenen. Verder werd veel neutraal ge-
stemd, maar er waren ook meer mensen
vóór dan tegen. Daarom zullen tijdens
het intro-eindfeest ketchup-smoothies
en -mixdrankjes worden geserveerd.

Actief Worden?

Tot nu toe heb je nog maar één com-
missie gezien, namelijk de Intro, maar
A–Eskwadraat heeft er vele. Deze or-
ganiseren allerhande activiteiten zoals
borrels, spellenavonden, bedrijfslezin-
gen en meer. Natuurlijk zijn er al-
tijd mensen voor commissies nodig om
mooie activiteiten neer te kunnen zet-
ten. Actief worden heeft vele voorde-
len:

• Je leert een hoop leuke mensen
kennen van verschillende studies.

• Het is ontzettend gaaf dingen te
organiseren voor anderen.

• Uit onderzoek1 blijkt dat actief
zijn bij A–Eskwadraat gemiddeld
25% leerzamer is dan bij een wil-
lekeurige andere vereniging.

• Met 40+ commissies is er altijd
wel iets leuks te vinden om te
doen.

• Als bedankje voor de inzet van
actieve leden zijn er speciale ac-
tieveledenactiviteiten.

Morgenmiddag is er meer informatie
over de verschillende commissies en is
er de mogelijkheid aan te geven dat je
gëınteresseerd bent. Verder kun je al-
tijd je mentoren vragen of in je intro-
katern kijken op pagina 12 en 13, als je
meer informatie wilt.

Colofon

De “By the way . . .” bedankt:
De Breek (× 3)
De redactie
Amarins van de Voorde
Eveline Visee
Lars Einarsen
Sjoerd Boersma

1uit onderzoek blijkt dat 83% van alle onderzoeken ter plekke bedacht wordt.
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