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Agenda

Te vroeg

Opstaan
Hangt er vanaf hoe ver je van de Uithof
woont, maar wen er maar aan, want de
komende weken zal het weer zo vroeg
worden.
—
9:00

Colleges
Vandaag ben je bezig geweest met com-
puterarchitectuur, datamodelleren of
infinitesimaalrekening. Studeer je na-
tuurkunde dan heb je je omgedraaid in
je bed.
—
10:45

Vertrekken kamp
Lekker zingen in de bus op weg naar
het zomerse Someren.
—
14:00

Aankomst kamp
Eindelijk aangekomen... en nu?
—
16:00

Tienkamp
Strijd voor de beste gilde die er is.
—
19:00

Eten
De kook heeft een prachtig gerecht te-
voorschijn getoverd.
—
20:30

Corvee
Bah...
—
22:00

30 seconden naer glorie
Creatief spel!! Met muntjes!!!
—
24:00

Feesten & slapen
Beide optioneel

Van de redactie

Beste eerstejaars-persoon,

Welkom bij de introductie van A-
Eskwadraat en Sticky! In dit blaadje,
dat meerdere keren tijdens deze intro
zal verschijnen, vind je allemaal infor-
matie over A-Eskwadraat, de intro, stu-
deren en staan er puzzels, strips en
vele andere leuke, terugkerende rubrie-
ken in! Wij wensen je heel veel plezier
met het lezen van de “By the way . . .”en
alvast onwijs veel plezier op kamp!
De redactie

Van de Introductiecommissie

Beste eerstejaars,

Jullie zitten nu allemaal superenthousi-
ast in de bus richting Someren, de plek
waar jullie de komende dagen zullen
genieten van het Introductiekamp! Tij-
dens het kamp zullen de verschillende
kleuren in een (gezonde) concurrerende
sfeer strijden om de titel Beste Gilde.
Dit natuurlijk onder leiding van de
supermentoren, die meester zijn in eeu-
wenoude ambachten. De vraag is wiens
kunsten boven alle andere uitstijgen.
Zijn dit toverkunsten? Of Tovert Tinka
Tovenaar alleen maar dode mussen uit
haar hoed? Zweeft iedereen weg op
Minstreel Menno’s zuivere tonen, of
rent iedereen weg juist vanwege dat
gejammer? Voert Smid Stef slim ge-
smede plannetjes uit, of loopt niemand
hier warm voor? Schiet Jager Joren
raak met alle pijlen die hij op zijn boog
heeft, of komt er niks uit zijn koker?
Hakt Houthakker Harm iedereen in de
pan, of gooit hij het bijltje erbij neer?
Flest Bas de Brouwer iedereen, of heeft
hij te diep in het glaasje gekeken?

Antwoord op deze vragen vind je tij-
dens het kamp. Sla jullie handen
daarom ineen, of om een zwaard, een
toverstok, een bijl.. en zing en win!

De introductiecommissie

Het ABC van A tot E

Om op een leuke manier kennis te ma-
ken met A-Eskwadraat en dingen om-

trent de intro, hebben wij van de re-
dactie een heus A tot S dakje 2 alfabet
samengesteld. Hier alvast deel 1 van de
trilogie.
A is A-Eskwadraat, onze vereniging
mooi.
B is “By the way . . .”met nuttig nieuws
maar geen zooi
C is voor commissies, waaraan geen
gebrek
D is De strijd der gilden, het door-
breekt de rijm
E is Ellertshaar, maar dat zegt jullie
niks
F is voor Fraag maar aan je mentor
wat Ellertshaar is, want de V zit niet
in dit alfabet dus doen we het maar
even bij de F want we wisten ook niks
beters te bedenken bij de F, behalve
FristEC, spreek uit Fris-tie-sie, dat is
de eerstejaarscommissie van vorig jaar
en die is natuurlijk supergaaf en die had
hier eigenlijk ook wel kunnen staan bij
nader inzien, maar ja wie heeft de tijd
om deze hele tekst weer weg te halen,
wij niet in ieder geval dus laten we het
maar zo, we gaan gewoon snel verder
met de volgende letter.
G is geheugenverlies: zijn we al bij de
B?

Vraag het botte boddeüs
Een nieuwe omgeving geeft natuurlijk
heel veel indrukken. Het kan heel goed
zijn dat alles en iedereen om je heen
vreemd is. Het is daarom niet gek
dat je vragen kan hebben die je ano-
niem wilt stellen. Deze zullen we dan
overmorgen met jullie behandelen in
de hoop dat jullie betere mensen wor-
den. Helaas is de persoon die de vra-
gen gaat beantwoorden niet heel sym-
pathiek, maar we hopen dat het vol-
doende is om jullie te helpen. Dus heb
je een vraag, zoek een redactie lid van
de BTW en stel je vraag!!

De Supermentoren
Wie zijn toch die rare snuiters die je
de oren van de kop schreeuwen, alleen
maar in het rond rennen en maar één
kleur gaderobe lijken te hebben? Dat
zijn de supermentoren van dit kamp.
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Zij zijn belangrijk en je moet altijd naar
ze luisteren (maar vooral die van je ei-
gen kleur). Wees trots op je kleur,
en steun je supermentor, en je zult
hiervoor beloond worden. Maar als je
hem/haar niet voldoende steunt, zullen
jullie slechts de onderste kaart worden.
Om ze uit elkaar te houden stellen zij
zich in de “By the way . . .” aan je voor:

Vriendelijke zuipschuiten,
mijn naam is Brouwer Bas. Vele ken-
nen mij door mijn grote bierbrouwkun-
sten, die ik graag aan eenieder show.
Mocht het boegbeeld van jouw kleur
je niet aanstaan, geen probleem! Er is
altijd nog ruimte voor extra brouwers.
Twee vliegen in n klap, want wie gaat
er winnen? GEEL!

Jaaa! Jager Joren hier,
de beschermer tegen vossen, beren en
honger! In alle bossen die groen zijn
weet ik de weg. Mocht je zin hebben in
een lekker eendenboutje of een heerlijke
tofoe burger kom me even opzoeken,
waarschijnlijk heb ik wel wat. Was
getekend Jaaaaager Joren.

Hoi lieve nieuwe studenten,
Ik ben Tinka Tovenaar en ik zal alle
blauwe groepjes met mijn toverkrach-
ten naar de overwinning leiden dit
kamp. Ook zal ik op jullie allen een
stukje van mijn toverskills overdragen,
waardoor jullie de andere kleuren zo
omver blazen met enkel wat drankjes
en trucjes! Be ready for some magic!
Liefs, Tinka Tovenaar

Gegroet gildelieden!
Ik, minstreel Menno, spreek u aan
namens het prachtige gilde der Min-
strelen. Tegen deze tijd heeft u waar-
schijnlijk al wel waargenomen dat dit
gilde niet alleen uitzonderlijk begaafd
is, maar ook een niet te weerhouden
strijdlust bezit. Maakt uw borst dus
maar nat, want op dit kamp bespelen
wij de boventoon!

Lieve lezer,
Ik ben Smid Stef, supermentor van
Oranje. Oranje is na 2 jaar weer terug
van weggeweest, en we zullen bewijzen
aan de andere kleuren waarom Oranje
beter is dan de andere kleuren! Want
Oranje, dat kan je! Groetjes, Smid

Stef !

He hallo allemaal,
ik vertel jullie even mijn verhaal.
Je ziet Houthakker Harm hier.

Ik hak mijn bomen met plezier.
Ik hak ook in jouw achtertuin.
Elke boom die gaat aan puin!
Groetjes, Harm!

Ondertussen in Ellertshaar

WC Gastenboek
Deze dagen zal er een gastenboek aan-
wezig zijn op een aantal wcs. Hierin
kun je lief, leed en schijt kwijt. Met
dit gastenboek zal geheel vertrouwelijk
worden omgegaan. Het zal bij ons zijn
tot de schijt ons dood.

Luiheid
Luiheid is een gift. Je moet het omar-

men en accepteren als deel van jijzelf.

In plaats van het als een virus proberen

uit te roeien, moet je juist de positieve

eigenschappen ervan benutten. Luiheid

is namelijk de basis van het ontstaan

van een hoop ontdekkingen en uitvin-

dingen. Geen zin hebben om veel tijd

ergens aan te besteden om vervolgens

iets efficinters te bedenken. Denk aan

het kattenluikje, de afstandsbediening

en het sprinklersysteem. We hebben ze

eigenlijk niet nodig, maar het maakt

ons leven toch weer een stukje makke-

lijker. Hetzelfde bereiken in minder tijd

zorgt er weer voor dat de mens niet per

se ouder hoeft te worden om meer in

het leven te kunnen doen. Mensen die

lui zijn doen meer in het leven. Lang

leven de luiheid ! Aldus Angelo Meken-
kamp. Maar het kan natuurlijk zo zijn
dat je te lui bent om je studie te halen,
hiervoor heb ik andere a-eskwadraaters
gevraagd of ze nog tips hadden tegen
luiheid:
Je vraagt het aan de verkeerde, ik ben

intens lui. Uhhhh. probeer iedere dag

iets te doen ofzo, zodat je altijd iets

doet. - Rik van Rooij
”Nee” - Mariken Weijs
Je kan het leven zien als een soort

van appeltje. Deze heeft een schil en

daarbinnen vruchtvlees. Die schil is

het lui zijn, maar bedenk de appel is

rond... deze kan van alle kanten wor-

den doorbroken. Doorbreek het niet op

de moeilijke plekjes zoals bij de steel,

maar kies de beurse plekken om te ge-

nieten van het vruchtvlees.” - Lukas
Arts
”Alle informatici zijn lui, das chill, dan

ga je betere programma’s schrijven” -
Carolien Gilbers
”Om luiheid tegen te gaan wil je ge-

noeg proteinen binnenkrijgen dus doe

een plakje rosbief op je brood, wil je

ook een vegetarisch antwoord...? - Jo-
ren Paridaens
”Leg je hand op tafel en tik een scherp

mes snel tussen je vingers. Dit houd je

alert en als je klaar bent ben je blij dat

je iets anders kan doen.” - Harm Backx

Doe mee en win.

Stuur een geheel getal in tussen de 0 en
100. Wanneer een getal door meerdere
kandidaten wordt ingezonden valt het
af. De inzender met het hoogste unieke
getal is de winnaar! Antwoorden kun
je sturen naar 0630404354.

Lasergamen

Vanavond om 22:00h organiseert de By
The Way een BYOD lasergame. Deel-
name is geheel gratis! Om mee te kun-
nen doen heb je alleen een GameZone
Rapid 200 series of hoger en het bijbe-
horende vest nodig.

Jarig!

Vandaag is Reinalt de vos van Steen-
wijk jarig en is vanaf vandaag 19 jaar
oud!! Gefeliciteerd!

Colofon

De “By the way . . .” bedankt:

De Introductiecommissie
Acda en de Munnik

De redactie

Erik Boddeüs, Voor poepgrappen

Abe Wits, Voor plasgrappen

Tara Fokker, Voor grappen

Bas te Kolste, Gaf de voorzetjes
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