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Redactioneel

De “By the way . . .” kan niet aanspra-
kelijk worden gesteld voor geestesziek-
tes die ontsproten zijn aan deze editie.
Zet de knop om naar “melig” en veel
leesplezier.

De Redactie

Jarig

Op vrijdag 9 september is, voor zover
bekend bij de redactie, niemand jarig
die betrokken is bij de Introductie. Wel
zijn op deze dag Adam Sandler en Mi-
chael Bublé jarig. Ook werden op 9 sep-
tember kardinaal de Richelieu en Leo
Tolstoj geboren. Een minder vrolijke
dag, al zal hij er zelf niet zo lang bij
hebben stilgestaan, was deze dag voor
Mao Zedong, die op 9/9 (gregoriaanse
kalender) 35 jaar geleden overleed.

Op maandag 12 september zijn er wel
jarigen in onze gelederen: Angelo Ma-
joor wordt 19 en Zepharis Lubrano 18.
In het tussenliggende weekend zijn op
zondag Daan Rijpkema, Mike Gevers,
Robin Damme (allen 19) en Resly Suid-
geest (21) jarig. Proficiat! Dit zorgt er
echter voor dat maandag elke kleur ja-
rigen heeft gehad, behalve oranje.

Het ABC van A tot E en Sˆ2

ℵ
Breek: is een postapocalyptisch (lees:
ná de eerste tentamenweek plaatsvin-
dend) weekend voor eerstejaars.

All that I can see

Wat is...

...rood en heel mannelijk?
Antwoord: een baardbei

...oranje en onzeker?
Antwoord: een misschienaasappel

...blauw en vierkant?
Antwoord: een peer in vermomming

...groen en staat op één been?
Antwoord: een flamango

...geel en ligt in het water?
Antwoord: een banaanlegsteiger

...een deelnemer aan het introkamp?
Antwoord: een Ellertsjaars

Agenda’s

Vrijdag

Vanaf 9 of 11 uur
College
Verslaap je niet!

12:15 voor ica/iku
13:00 voor wis/nat
Tutorenlunch
Een tutor is een soort mentor.

14:00
Sporttoernooi voor wis/nat
Hoe sportief ben je?

14:30
Sticky lasergamen en poolen
voor ica/iku
Don’t shoot the messenger!

Maandag

College
Voor tijden: zie je rooster.

13:00
Sticky stadsspel voor ica/iku
Eens kijken of je de stad nog herkent
van de kroegentocht.

17:30
Eten met je mentorgroepje
Want alleen eten is maar saai.

21:30
Comedy Night
In de Havana en/of de Dikke Dries.

Nuts

Teken het juiste plaatje op de puntjes.
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Prijsvraag

De prijsvraag in vorige “By the way . . .” heeft een stortvloed aan reacties opgeleverd. Vele potentiële spreuken werden al naar
ons gemaild, en enkele naar Marcel ge-sms’t. Enkele inzendingen die het nét niet hebben gehaald:

“By the way . . .”

...ziet de druif al hangen ...valt niet ver van de boom ...hoopt op een vruchtbare samenwerking

...vindt jou een toffe peer ...gaat zijn boekje te fruiten ...een goed stuk fruit is het halve werk

...lust er wel sap van ...van fruitstel komt schimmel ...blijft gelukkig druiven op het meertje

...komt fruit komt raad ...komt ook vandaag weer fruit ...het fruit kruipt waar het niet gaan kan

...is de kers op de intro ...bijt door de zure appel heen ...bij de buren is het fruit altijd groener

...gaan met de banaan! ...heeft kwaliteit als peerpunt ...lelijke meloenenkop, geef me een banaan!

...eet alleen groentemannen ...heeft er een flinke druif aan ...is de fruitzondering die de regel bevestigt

...fruit zal het peren ...alleen voor fruit kom ik eruit! ...heeft nog een appeltje te schillen met de Kook

...is niet zo fruitgesproken ...doet daar geen fruitspraak over ...moet het fruit niet verkopen voor de appel is gevallen

Inzenden kan nog tot een kwartier voor het afdrukken van de volgende “By the way . . .”. Over de uitslag kan worden gecor-
respondeerd, maar niet met ons. De “By the way . . .”-redactie houdt zich het recht voor inzendingen te plaatsen.

Frudoku

Pindarechtenactivisten

In navolging van alle Animal Libera-
tion Fronts heeft Nijmegen iets nieuws:
het Peanut Liberation Front! Hun mo-
tieven zijn nog onbekend. Willen ze
pindakaas verbannen, alleen nog maar
pinda-vriendelijke pindakaas toestaan,
is het hun insteek om iedereen te la-
ten weten dat pinda’s geen noten maar
peulvruchten zijn, of willen ze juist dat
pinda’s voortaan onder het fruit ge-
schaard worden? Wij weten het niet,
maar... beware of the PLF!

Wat is het verschil tussen fruit
en groente?

Het vraagstuk ‘is-wortel-nou-wel-fruit-
of-niet’ houdt de gemoederen bezig. De
redactie der “By the way . . .” heeft het
uitgezocht.

Volgens Wikipedia c© is fruit het ge-
deelte van de plant wat de zaden
draagt, of dat deel van de plant wat
zoet smaakt. Groente wordt getypeerd
als eetbare delen van de plant, behalve
dan vruchten of zaden. Dit zijn dus
voornamelijk bladeren, stengel en wor-
tels. We kunnen op basis hiervan con-
cluderen dat wortel inderdaad helaas
geen fruit is, maar groente. De Wortel-
koning, die zich inmiddels in een iden-
titeitscrisis bevindt, is voor de zeker-
heid opgenomen. De geruchtenmachine
heeft zich nu gestort op de aardbei, die
(aldus de onbevestigde verhalen uit wa-
terige bron) ook geen fruit zou zijn.

De redactie heeft nog meer ontdekkin-
gen gedaan: groente wordt in principe
verwerkt in hartige gerechten, en fruit
over het algemeen in toetjes, taarten en
dergelijke. Goed om te weten: dan zijn
mäıskoekjes dus een toetje, en is rabar-
bertaart een hoofdgerecht? Verder is
groente over het algemeen goed te com-
bineren met kaas, terwijl fruit lekkerder
is met chocola.

Plat Toujours

Hier dan een menu-idee, voor als je een
keer niets kunt bedenken:

Voorgerecht: tropische fruitsalade

Hoofdgerecht: worteltjestaart

Nagerecht: grand dessert met: mini
pizza hawäı, komkommerbavarois met
kiwisalsa en slagroom, en tomaat-
olijfschuitjes met muntijs

Eet smakelijk!

Gedicht

Ben je framboos,
pluk een abrikoos.
Zet ‘m op je kers,
ben je morgen weer bes.

Een aap eet graag bananen

Een konijn, een konijn,

eet graag wortels, vindt ie fijn,

en een aap, ja een aap eet graag bananen.

Een olifant, een olifant,

die eet nootjes uit je hand,

en een aap, ja een aap eet graag bananen.

Colofon

De “By the way . . .” bedankt:
Overrijpe appels
Mislukte oliebollen
De redactie
Amarins van de Voorde
Eveline Visee
Lars Einarsen
Sjoerd Boersma
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