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Redactioneel

Fruitige studenten,

Het introkamp is definitief voorbij, dus
het echte werk gaat beginnen. Mo-
gelijk heb je vandaag al college (dus
niet: les) gehad op onze universiteit
(dus niet: school). Anders zal het een
dezer dagen wel beginnen. Gelukkig
is het geen zware dag, want deze mid-
dag vindt het Actief Naast Je Studie
Spel (ANJSS)/Fruithofverkenningsspel
plaats.

Alsof dat nog niet fantastisch genoeg
is, gaan we vanavond ook nog de bin-
nenstad van ons mooi Utereg verkennen
middels een kroegentocht met opdrach-
ten. Zorg dat je erbij bent!

Als je trouwens een “By the way . . .”
hebt gemist, of er graag eentje
terug wilt lezen, kun je terecht
op www.a-eskwadraat.nl/btw. Hier
staan veel “By the way . . .”’s van de af-
gelopen jaren.

Tenslotte mag het plaatje van Bert en
Ernie op de achterkant gebruikt worden
als kleurplaat.

De Redactie

Acteurs gezocht!

Heb jij altijd al op de planken willen
staan? Heb je een passie voor toneel?
Dit is je kans! Ieder jaar organiseert
de Toneelcommissie van A–Eskwadraat
een spetterend toneelstuk. Dit jaar be-
looft het weer een fantastische opvoe-
ring te worden. Maar... in een toneel-
stuk spelen acteurs en daarvoor hebben
we jullie nodig! We verklappen nog niet
welk stuk het is, maar we beloven dat
het garant staat voor een gezonde dosis
spanning. Als je mee wilt doen moet je
auditie doen. Houd voor de exacte da-
tum de posters in de gaten. We hopen
jullie daar te zien!

De Toneelcommissie

Prijsvraag

Voor de laatste “By the way . . .”
zijn we nog hard op zoek naar een
dagspreuk, zoals “...voor al uw sap-
pige roddels” van vandaag! Dus
leef je uit met groente en fruit, en
stuur je favoriete fruitspreuk naar
btw@a-eskwadraat.nl. De leukste
spreuk zal dus in “By the way . . .” 6
gebruikt worden.

Agenda

9:00-10.45
College
Zo’n eerste college is een hele fruitda-
ging! Als je vrij bent, raden wij je aan
lekker fruit te slapen.

Vanaf 11:00/13:00
Actief-Naast-Je-Studie-Spel
Verken de Fruithof, koop je boeken en
maak kennis met A–Eskwadraat (en
Sticky).

’s Avonds
Eten met je mentorgroepje
Smaakt het eten in de stad net zo lekker
als op kamp?

20:30-laat
Kroegentocht
Met z’n allen de kroegen van Utrecht
ontdekken en spelletjes spelen.

Aanvulling

Het bijschrift bij de comic in nummer 2
luidt: “Fuck Grapefruit”. Kokosnoten
zijn btw nog moeilijker te openen.

c©phdcomics.com

Jarig

Hendrik Snijder, voornamelijk bekend als de stille kracht van
groepje G tijdens het introkamp, viert vandaag zijn negen-
tiende verjaardag. Dat is ook niet zo vreemd, want het ı́s
vandaag zijn negentiende verjaardag.

Ook zangeres P!nk is vandaag jarig, ze wordt 32. Matthijs
van Nieuwkerk, vooral bekend van De Wereld Draait Door,
is vandaag 41 geworden. Allen proficiat!

De Intro bedankt...

De Introductiecommissie wil graag nogmaals iedereen bedan-
ken die heeft geholpen het introkamp tot een succes te maken.
Naast de bekende ondersteunende groepen willen we graag
Daan Marsman, mentor van groepje C, een pruim geven. Hij
heeft enkele malen ingesprongen toen hulp nodig was en in
het bijzonder heeft hij enkele bardiensten gedraaid. Bedankt!

De Introductiecommissie
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Kruisbesraadsel

Horizontaal: 1. oranje vrucht 7.
supermentor van groen 8. voor-
waarts ... 10. supermentor van
rood 12. harige vrucht 13. groene
groente 14. kleinere oranje vrucht
16. kleine gele vrucht 18. de bla-
deren hiervan zijn kuisend 19. En-
gelse druifvrucht

Verticaal: 1. blauwe supermentor
2. ledemaat die niet rijk is 3. heeft
appeltjes van oranje 4. heb je nodig
om deze puzzel te maken 5. super-
mentor van oranje 6. supermentor
van geel 8. fruit, niet te verwarren
met Japanse strips 9. iemand die
alleen maar fruit eet 11. bestaat
uit vele zwarte vruchtjes 15. groen-
witte groente 17. mentormoeder
van je mentorvader

LET OP! Een IJ telt in deze puzzel
als twee letters: een letter I en een
letter J, in die volgorde.

Ondertussen in Ellertshaar...

Fruitarisme

Jullie hebben vast gezien dat de intro
zichzelf “fruitariërs” noemt. Hiermee
bedoelen ze niet dat ze dol zijn op fruit
(al zijn ze dat natuurlijk wel). Fruit-
ariërs eten namelijk alleen de rauw eet-
bare vruchten van planten. Ze eten
dus ook geen wortels (!), knollen (zo-
als aardappels), bollen (zoals uien) of
stengels van planten. Sommige frui-
tariërs eten ook geen granen of peul-
vruchten, omdat deze rauw niet eetbaar
zijn. Er bestaat een stroming van het
fruitarisme waarin wel eieren en melk
geconsumeerd mogen worden, maar dit
is geen fruitarisme in de strikte zin van
het woord.

Het ABC van A tot E en Sˆ2

N

Nieuws: krijg je van ons!

O

Ouderdag: een dag waarop je ouders
college volgen en jij ze de universiteit
kan laten zien.

P

Poster: belangrijke manier om infor-
matie over komende activiteiten te ver-
spreiden. Houd ze dus in de gaten!

Q

Quotes: kun je bij ons inleveren.

R

Rust: is het enige wat je tijdens de in-
tro niet hebt.

S

Sticky: is de andere studievereniging
voor informatica en informatiekunde.
Ze zitten in BBL 275 en jullie zullen
ze tijdens de intro leren kennen.

T

Tentamenweek: is de afsluiting van
een periode vol met vakken. Veel
van deze vakken hebben dan een
(deel)tentamen dat drie uur duurt. De
eerste van dit collegejaar vindt plaats
vlak vóór de Breek (in november).

Creatief met fruit

Het zal je de komende tijd misschien
niet gebeuren, maar mocht je je verve-
len, en/of een leuk toetje willen maken,
dan hebben we hier een recept!

Ananasboot

Neem een rijpe ananas en snijdt deze
in de lengte doormidden, inclusief de
kroon. Verwijder het vruchtvlees; ver-
wijder de harde kern en snij de rest in
stukjes. Vul de ananasschil met stuk-
jes ananas en andere stukjes fruit, zoals
druiven, aardbei, kiwi, banaan, sinaas-
appel, etc. Serveer eventueel met slag-
room en/of ijs.
P.S. dit kan ook met meloen!

Colofon
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