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Agenda
Te vroeg

Opstaan
Hoppatee, fris de ochtendgymnastiek
in.
—
9:00

Ontbijt
Een vers gejaagd ontbijtje is toch het
lekkerst.
—
11:00

Vertrekken kamp
Mag ik nog even slapen in de bus?
—
13:00

Vrij
Het einde van een fantastische eerste
week.

Alfabet van A tot S dakje 2
O is onderwijs
P is potentiële problematiek in de toe-
komst, namelijk de letter Q
Q is quarks, voor de natuurkundigen
onder ons
R is retrospectieve problematiek, de Q
was toch wel te doen
S is SportCie, die doet veel met sport
S is Someren, daar ben je nu, of niet
meer als je deze “By the way . . .”later
leest, wij weten het ook niet, er zit
geen tracker op dit blaadje helaas, en
we mochten geen drones meer gebrui-
ken na het incident van 2014.

Rubriek in 60 seconden
Abe:

Badeend
Is it bad to be an eend? Dit is een
vraag die shakespear zich afvroeg in
1800. Wat hij zich niet besefde is dat
eenden de engelse taal niet verstaan, en
dus als soort niet zijn geholpen met der-
gelijke excistentiele vragen . . .

Erik:

In finland lag een moersleurt die niet
is uitgevonden door een vrouw maar

door een vis. Het is ververlend dat dit
niet te ahnteren is voor gewone mannen
die een lekker biertje in de hand wil-
len houden. De Finnen hebben een dag
speciaal voor deze moersleutel georga-
niseerd waarbij de gehele bevoking na-
denkt over problemen om de moer . . .

Tara: Het moderne 60 seconden ru-
briekje: gedaan met Whatsapp.
Hoi ik heb een vraag over de hele dag
in de buurt van de week van de week
van de week van de week van de de van
toepassing zijn en een fijne avond. Het
zijn er in het buitenland, dat het zo
snel en makkelijk een beetje te laat om
de juiste keuze te kunnen maken. Ik
ben er nog steeds. Een paar jaar in een
ander. Het zijn er in het buitenland,
dat het zo snel en makkelijk een hotel
voorwaarden en extra kosten aan het
einde...... Als ik een aantal dingen in
mijn boekenkast van. Ik hoop voor jou,
ik ga niet mee te gaan, dan kun de van
toepassing zijn en een fijne avond. Het
zijn er in het buitenland een, maar wel
in een ander. Het zijn er in elk interieur
van een aantal dingen in te schrijven,
dan kun de van toepassing zijn en dat
je een keer in een ander adres voor uw
account automatisch gegenereerd be-
richt.

Tip: Try this at home!

Dit stukje is gefabriceerd door middel
van het intikken van het eerste woord
dat de woordvoorspeller op mijn tele-
foon mij aanraadt (namelijk een woord
dat vaak getypt is op die telefoon), en
zo verder te klikken. Dit kun je ook zelf
uitproberen en het leidt vaak, als niet
altijd, tot grappige stukken tekst.

Botte Boddeüs Beantwoord
De redactie wil iedereen bedanken voor
jullie inzendingen. Helaas werden er
ook vragen gesteld die ook daadwer-
kelijk serieus genomen moeten worden;
dat zal met Botte Boddeüs niet gebeu-
ren. Dan hier een paar van jullie inzen-
dingen + antwoord.

Lieve botterik,

Ik zit met een probleem, ik houd name-

lijk helemaal niet van bier. Ik vind het

ontzettend vies, maar iedereen drinkt

het . . .moet ik dan ook maar bier gaan

drinken? Is dit stoer? Groetjes A.

Botte Boddeüs: Nee bier is voor
mietjes! Drink whisky dan word je pas
een echte vent!

Hey gekke donzige boddeus,

In mijn mentorgroepje zit een heel leuk

meisje. Maar ik vind het lastig om

haar te benaderen, zeker omdat er zo-

veel meer jongens zijn dan meisjes wil

ik niet dat ze zich als een stuk vlees voelt

of dat ik overkom als een of andere pat-

ser. Wat moet ik doen? Dikke lebber,

Frank.

Botte Boddeüs: Niet nu al ver-
liefd worden, er komt nog zoveel lek-
kers! Maar ga lekker je gang.

Hoi,

Wie heeft jouw naam bedacht? Waar

slaat die naam op? Ben je vroeger ge-

plaagd met je naam? Ben je bijvoor-

beeld wel eens de bottleneck genoemd?

Botte Boddeüs: Hou je bek, snot-
jong!

Mee naar de breek!

Het leven van een student heeft veel ups
en downs. Na de eerste tentamenweek,
dat zal je een minder leuke week vin-
den, organiseert A-Eskwadraat een su-
per leuk weekend speciaal voor de eer-
stejaars! Dit is natuurlijk een grote
up. Dus vond je het kamp heel leuk,
of wil je meer van je medestudenten le-
ren kennen, kom mee naar de breek. In
het Breek-weekend hebben we voor jul-
lie allerlei vette activiteiten klaargezet.
Met je medestudenten vertrek je naar
een locatie, waar je elkaar op een leuke
manier (nog) beter kan leren kennen.
Ik hoop jullie allemaal daar te zien!

Contactadvertentie

Dag mooie dame. Vraagt er wel eens
iemand hoe het met je gaat? Hoe het
écht met je gaat? Want jij bestaat toch
ook nog? Bel me dan, of stuur een be-
richtje. Ik red je uit je keurslijf. Ik
bevrijd je. Ik laat je voelen hoe het is
om vrouw te zijn.
Liefs, Don 06-34973777

| voorkant |



Schoen teruggevonden

Gevonden: Vanochtend werd de schoen
gevonden die Maaike gister was ver-
loren. Hij liet niet het achterste van
zijn tong zien dus kunnen we nog geen
uitsluitsel geven over de ernst van het
ongeval. We willen Wouter bedanken
voor het terugbrengen.

WC gastenboek. De beste
quotes.

De redactie wil iedereen bedanken voor
het enthousiasme omtrent het gasten-
boek op de WC. Zo blijkt het dat we

niet alleen zijn in onze sporadische in-
cidentele smakeloosheid. Hier volgt een
lijstje met de leukste qoutes:

Fijn gepoept. Groet kees.

Wat een genot om op dit drukke

kamp even een plekje voor jezelf te vin-

den. Ik heb erg genoten van de kalmte

en ik kom alles van me af laten glijden.

Liefs, Linda.

Wij zijn met zn tweetjes naar de wc

geweest, je weet wel wat we gedaan

hebben. Xx T & E

Op de laatste pagina vonden we het
bericht: Ik moet poepen. En vervol-

gens zijn er een aantal paginas uit

gescheurd.

Schijten, kakken, ruften, diarreeren,

poepen stronten, lozen, bouten, druk-

ken. Groeten Synoniempje.

Uit de poll Ben jij een propper of een
vouwer, die op ludieke wijze ontstond,
is het volgende merkwaardige resultaat
gekomen. Propper 43% - Vouwer 67%

xkcd.com

Citaten
Tara: Bas, jij bent de melk voor mijn koffie.

Bas: Hoe drink jij je koffie dan?

Tara: Ja, met melk dus.

Bas: Oh ok, niet zwart dus? Want je weet: Once you go

black, you never take melk in your koffie again.

Tara: No, because then it wouldn’t be black anymore, of

course.

In choir: HAHAHAHA

Bas: Wat bedoel je met een sinus?

Erik: Sinus is het enkelvoud van sinas.

Het hoogste unieke nummer
Woooow! Bedankt voor de vele inzendingen. We zijn ontzet-
tend blij met de enorme hoeveelheid. Voordat we de winnaar
bekendmaken willen we eerst wat bijzonderheden opmerken.
Het getal 100 is maar liefst 7 keer gekozen, als we de 8 in-
zendingen van Koen niet meetellen in ieder geval; Persoonlijk
dacht ik dat het winnende getal tussen de 95 en de 99 zal lig-
gen omdat je eigenlijk al heel snel neigt naar een getal rond de
93. Waarschijnlijk was ik niet alleen in die gedachte want ook
deze getallen zijn niet slechts eenmaal gekozen; het getal 96
was 3 keer gekozen maar dit is nog steeds niet uniek. Tussen

de 80 en de 90 is er best homogeen gekozen, enkele waren 2
keer gekozen en enkele 3 keer. Ook willen we de inzendingen
van de getallen onder de 40 een honorabele vermelding ge-
ven. Dacht je dat je hiermee echt zou winnen? We hebben
de getallen 17, 24 en 39 binnengekregen. En het meest hi-
larische is misschien wel dat we het getal 1 maar liefst twee
keer hebben mogen ontvangen. Oké lang genoeg gepraat, het
winnende getal is 73. Deze is ingezonden door Tim; waarmee
we al contact hebben opgenomen. Hij zal een gratis drankje
en consumptie ontvangen bij A-Eskwadraat. Bedankt voor
jullie inzendingen. Dikke kus.
De “By the way . . .”

Jarige
We hebben nog een jarige!! Gefeliciteerd!!! Samuel van Beek
is vandaag 11,570,400 minuten oud geworden. Mochten we
eerstejaars vergeten zijn, dan spijt het ons enorm, helaas heb-
ben we niet alle gegevens! Gefeliciteerd SAMUEL!!

Rectificatie
Sommige van jullie hebben opgemerkt dat de zin ”Jij komt

nu uit mijn neus uit” opgemerkt geen is correct Nederlands
is. Daar hebben jullie in gelijk in. Ik heb overgenomen de
zin verkeerd over genomen. Bedankt voor iedereens allertheid
hiervoor. Bas

Eriktificatie
Ik heb vandaag behoorlijk wat spelfouten gemaakt. Dat weet
ik, ik wil hier niks over horen, ik had maar een minuut ja?

Erektificatie
In het nummer van gister was een lineaal toegevoegd om uw
geslacht te meten. We hebben een aantal meldigen ontvangen
en willen u daarom wijzen op de veiligheid. Doet u alstublieft
voorzichtig bij het meten, een paperkut is zó gemaakt.

Colofon
De “By the way . . .” bedankt:

De Introductiecommissie
De kook!
De persoon die alle nummers heeft geteld.

De redactie

Bas te Kolste, Fotograaf en zanger

Abe Wits, Geniale gedachten

Erik Boddeüs, Mentor met Catrien

Tara Fokker, Helper
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