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Redactioneel

Beste studenten,

Hebben jullie ook nog geen genoeg van
de “By the way . . .”? Dan hebben jul-
lie geluk: vandaag is er weer één! He-
laas zal het wel de laatste van deze intro
zijn. Mocht je juist wél genoeg gehad
hebben van de “By the way . . .”, dan
heb je uiteraard ook geluk, om dezelfde
reden. Nog veel leesplezier, en succes
met studeren!

Tot ziens,
De Redactie

Het ABC van A tot E en Sˆ2

U

Uithof: De aan de rand van Utrecht
gelegen campus van de UU.

Utrecht: De mooiste studentenstad!

UU: Onze 375 jaar oude universiteit.

V

Vakidioot: Verenigingsblad dat zes
keer per jaar uitkomt. Vol met vakin-
houdelijke artikelen en vermaak.

W

Website: Een belangrijk uithangbord
van A–Eskwadraat, de website bevat de
agenda, de mogelijkheid om boeken te
bestellen en nog veel meer.

X

Xenos: Belangrijke winkel voor als je
je kamer gaat inrichten.

Y

Yamamomo: Bergperzik uit Azië.

Z

Zomerstamppot: Het recept staat in
de zesde “By the way . . .” van vorig
jaar, zoek hem op via de website!

Bericht van onze avocado

Vanaf morgen kan de “By the way . . .”
helaas niet meer uitkomen, omdat de
redactie is aangeklaagd door Apple we-
gens inbreuk van patenten. De nieuw
te verschijnen iPad 3 zou dezelfde af-
metingen (inclusief dikte) hebben als
dit blaadje, en óók in zwart en/of wit
verkrijgbaar zijn. In afwachting van de
rechtzaak zal de “By the way . . .” niet
meer verschijnen. Ook geldt een im-
portverbod voor Drenthe.1

Figuren: van voor naar achter, van boven

naar beneden: iPad 3, “By the way . . .” 4.
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Agenda

Vanaf 9:00
College
Geniet nog maar even van je college-
dag, voor je het weet is het de gewoon-
ste zaak van de wereld!

16:30
B B Cie -borrel
De eerste borrel van het jaar, om bij te
komen van je colleges.

22:00
Eindfeest
Om nog een keer fruit je dak te gaan!
Morgen begint het echte studentenle-
ven...

Oh Superbes

Oh Superbes der hartstocht
Gehuld in je keep van blauw
Vul jij mijn hart met traanvocht
Onbereikbaar als je bent
Verlang ik naar je in de ochtenddauw
Ook al ben je niet van onze kleur
Dat is toch allemaal gezeur
Want van al het fruit in dit gewest
Ben jij het allerblauwst en allerBESt

Groepje B van Baas (groen)

Colofon

De “By the way . . .” bedankt:
Het Kandidaatsbestuur
Billy en AppelPad

De Introductiecommissie
De mentoren en supermentoren
De Kook(ploeg)
De helpers van het kamp
De uitvoerders van de EJBV
De helpers bij nakampdagen
Alle anderen die hebben geholpen
De redactie
Amarins van de Voorde
Eveline Visee
Lars Einarsen
Sjoerd Boersma

1Schaal van de figuren is mogelijk gefingeerd, aan deze plaatjes kunnen wellicht juridische rechten worden ontleend.
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Na de intro...

Het Kandidaatsbestuur

Kennen jullie het nieuwe bestuur al?

Gijs Boosten, een groentje van 20 len-
tes jong, vond het na twee jaar TWIN
gestudeerd te hebben wel eens tijd wor-
den om zich kandidaat te stellen voor
het bestuur van A–Eskwadraat. Ko-
mend jaar zal hij de vereniging gaan
voorzitten. Daarnaast smeert Gijs
graag Fruitella op zijn brood.

Nadat hij op de vorige introductie zeer
grote faam had verworven, dacht derde-
jaars informaticastudent Peter Boot
dat hij het hogerop wel eens kon pro-
beren. Onze gele piet (wie kent hem
niet) is het gelukt en heeft de functie
secretaris weten te bemachtigen. Peter
houdt van plastic fruit als ontbijt.

Iris Renckens, almachtige over het
geld, zal zich komend jaar voor 200%
in gaan zetten voor de vereniging.
Met haar bachelordiploma informatica
(bijna) op zak zal zij er alles aan doen
de fruitmachine zo min mogelijk te ge-
bruiken en alles netjes op orde te hou-
den.

De altijd enthousiaste en nuchtere
Pepijn Overbeeke zal zich komend
jaar zeker inzetten voor vers fruit in de
gezelligheidskamer van A–Eskwadraat.
Inmiddels heeft hij drie jaar TWIN ge-
studeerd wat hij zal gebruiken om zijn
functie als Commissaris Intern perfect
te vervullen.

Lieke van Schaijk is helemaal klaar
om aankomend jaar fris en fruitig ber-
gen geld te scheppen. Onze goed bab-
belende Commissaris Extern laat haar
master wiskunde een jaartje rusten, zo-
dat zij zich volledig kan richten op het
draaiende houden van de vereniging.

Casper van Schuppen, een 21 jaar
jonge natuurkundestudent, is het meest
fruitig van ons allen. Jullie kennen hem
waarschijnlijk als fruitbuiter (voorzit-
ter) van de introductiecommissie en
zullen hem komend jaar vaak zien bij
het kopen van je boeken. Kortom: een
toffe peer!

Rectificatie

Deze rectificatie is ten onrechte in deze
editie van de “By the way . . .” versche-
nen. Wij verzoeken iedereen hem te
negeren. Onze excuses voor het onge-
mak.

Studeertips

• Eet gezond. Groente en fruit zor-
gen ervoor dat je je goed kunt
concentreren. Alleen op pizza
haal je je tentamenweek niet.

• Fruitvliegjes die rond je lege piz-
zadozen en bierflesjes zoemen zijn
niet goed voor je concentratie.
Houd je huisgenoten te vriend en
doe je huistaak.

• Koop je boeken bij A–Eskwa-
draat. Je krijgt korting en hebt
altijd de juiste editie.

• Als je aan je tweede jaar wil be-
ginnen, zorg dat je je BSA (Bin-
dend StudieAdvies) haalt. Als
je minder dan 37,5 studiepunten
haalt mag je je studie niet voort-
zetten.

• Gebruik de oefententamens op de
website van A–Eskwadraat.

De Breek

Hebben jullie ook zo genoten van het
introkamp en zouden jullie willen dat
het niet over was? Vandaag begin je
aan de colleges van blok 1, maar direct
na de tentamens vindt het Breekweek-
end plaats.

Op 11, 12 en 13 november kunnen jul-
lie met de Breekcommissie naar een (nu
nog) onbekende locatie om samen bij
te komen van de tentamens, de omge-
ving te verkennen en een feestje te bou-
wen. Natuurlijk gaat er weer een voor-
treffelijke kookploeg mee. Vorige jaren
zijn we in Groningen en Valkenburg ge-
weest, we hebben geklommen en door
grotten gefietst. Je ziet vanzelf de pos-
ters hangen en vanaf dat moment kun
je je inschrijven bij de boekverkoop.
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Boeken bestellen

Wist je dat je je boeken voor blok 2
begin oktober al moet bestellen? Con-
troleer dus op tijd of je nog nieuwe boe-
ken nodig hebt. Let op de mail van de
boekencommissaris!

Agenda
Er is een leven ná de intro. Hier
een bloemlezing van activiteiten die
A–Eskwadraat de komende tijd organi-
seert. Zie ook www.a-eskwadraat.nl/

activiteiten.

15 september
Jaarvergadering
Hier wordt het oude bestuur afgerekend
op haar afrekeningen en daden en het
nieuwe bestuur gekozen.

20 september
Constitutieborrel
Om te vieren (of te verdrinken) wat er
op de Jaarvergadering is gebeurd. Voor
leden, zusjes en genodigden.

22 september
B B Cie -borrel
De eerste borrel van de Biwekelijkse
Borrel Commissie dit jaar.

28 september
Word-Actief-Info-Uurtje
Zie ook het artikel hieronder.

30 september
Excursie naar Klinische Fysica
Hiervoor gaan we naar de VU en
nemen een kijkje bij hun klinische-
fysicavakgroep.

7 oktober
Crazy 88!
Voer met een team van maximaal 100
personen zo veel mogelijk van 88 lu-
dieke opdrachten uit.

11-13 november
BreekLight
Soort tweede introductie, direct na de
eerste tentamenweek. Zie hiernaast.

Word actief!

Wil jij:

• praktijkervaring opdoen?

• gave activiteiten organiseren?

• iets voor je medestudenten doen?

• over het algemeen lol hebben en
leuke mensen ontmoeten?

A–Eskwadraat is altijd op zoek naar
nieuwe commissieleden. Kom ge-
heel vrijblijvend naar het Word-Actief-
Informatie-Uurtje op 28 september en
laat je informeren over de gave commis-
sies die A–Eskwadraat rijk is!
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