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Redactioneel

Op dinsdag 24 april werden zes
A–Eskwadraaters allemaal individueel
opgewacht door een bestuurslid in de
buurt van het Wilhelminapark. Het be-
stuur wilde deze zes A–Eskwadraaters
nog een aantal serieuze en minder se-
rieuze vragen stellen over hun sollicita-
tie naar het bestuur. Na een zware on-
dervraging van een half uur werden ze
geblinddoekt naar het Wilhelminapark
geleidt. Daar mochten ze, toen ze al-
lemaal aanwezig waren, hun blinddoek
afdoen, om naast zich vijf mede-KB’ers
te zien staan.

Sinds die avond mogen wij, Cindy,
Emile, Eveline, Jolien, Marten en
Pieter ons het Kandidaatsbestuur
2012-2013 noemen. Om jullie alvast
met ons te laten kennismaken heb-
ben we aan de “By the way . . .” me-
dewerking gevraagd om een blaadje
uit te mogen geven, en zo geschiedde.
Deze veertiende mei is er een speciale
(K)BTW uitgave. Veel leesplezier!

de KannieBalen
Lekker Vrolijk, Omnomnom

Van het bestuur

Het begin van een bestuursjaar voelt als
aanspoelen op een onbewoond eiland.
Net als Robinson Crusoë begin je het
jaar met het ontdekken van de vereni-
ging, maar al snel merk je dat er meer
is dan dat. Je leert veel mensen ken-
nen, zowel binnen als buiten A–Eskwa-
draat, en bouwt bruggen naar plaatsen
die eerder niet bereikbaar leken. Nu,
acht maanden later, is het tijd om na
te denken over onze opvolging. Geluk-
kig hebben we zes vrolijke KannieBa-
len ontdekt, die staan te trappelen om
onze ontdekkingsreis volgend jaar voort
te zetten. Wij hebben er het volste ver-
trouwen in dat ze er een succesvol en
avontuurlijk jaar van zullen maken!

Het 66e bestuur
Mooi Meegenomen

Even voorstellen...

Marten Spoor

Marten is de
oudste van ons
stel. Deze in-
middels vierde-
jaars informatica-
student heeft al de
nodige commmis-
sie ervaring. De
jongeren onder ons
zullen hem leren
hoe de jeugd van
tegenwoordig zich gedraagt door hem
te ondersteunen in zijn nieuwe hobby:
bier drinken.

Eveline Visee

Eveline is sinds
haar eerste jaar
actief bij
A–Eskwadraat.
Deze betoverende
derdejaars wis-
kunde studente is
geen fan van Ka-
Beljauw maar wel
van boeken lezen.
Ze heeft onder an-

dere haar creatieve skills laten zien met
het ontwerp van de Lustrumalmanak.

Pieter Kouyzer

Pieter is letter-
lijk en figuurlijk
de grote verras-
sing van dit Kan-
didaatsBestuur.
Onze derdejaars
grootheid kun je
kennen van het
ICPS 2012 of uit
de collegebanken
van alle TWIN vakken. Dankzij zijn
ervaring bij Scouting kan hij knopen
leggen als de beste. Houdt hem dus te
vriend want anders legt hij een knoop
in jou!

Jolien Marsman

Jolien is derdejaars
TWIN-studente.
Je kunt haar ken-
nen van de studie-
reis naar Groot-
Brittannië die ze
heeft helpen or-
ganiseren of haar
vrolijke lach die op
elk feestje klinkt.
Dankzij roeitrai-
ningen bij Orca

zal ze zorgen dat we allemaal met ons
hoofd boven water blijven.

Emile Broeders

Emile is derdejaars
TWIN-student.
Na een paar jaar
achter de compu-
ter te spenderen
met de WebCie en
LanCie is nu de
tijd aangebroken
om ook alle bor-
rels en feestjes af
te gaan. Verder
zet hij als fana-
tiek schaker voor ons alle vervelende
mensen schaakmat.

Cindy Berghuizen

Deze derdejaars
vrouw houdt zich
goed staande
tussen alle
informatica-
mannen. Verder
houdt deze vrolijke
stuiterbal heel erg
van boze vogeltjes.
Dus als je haar

ziet, doe een boos vogeltje na. Verder
heeft zich heel enthousiast ingezet voor
de reis naar de VS en natuurlijk de
afgelopen Intro.
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Puzzel

1. Afkorting van kandidaatsbestuur
2. De favoriete kleur van Eveline
3. Hier kun je Emile altijd voor wakker maken
4. Het favoriete stuk fruit van de huidige boekencommissaris
5. Vindt deze zomer plaats in Nederland
6. Dit is het favoriete speelgoed van Cindy
7. Is Marten dit jaar gaan drinken
8. Deze was dit jaar betoverend
9. De taal van Joliens favoriete muziek
10. De leukste sport volgens Pieter
11. Dit stuk fruit won de afgelopen intro

Top 10

Tien manieren om het KB (en andere
mensen) lekker vrolijk te houden:

1. Zorg voor voldoende skippybal-
len. Een mens kan niet zonder
skippybal!

2. Foute muziek, hoe fouter hoe be-
ter.

3. Veel goede feestjes, alhoewel een
feestje niet slecht kan zijn als het
KB er is.

4. Goed gekruid (mensen)vlees.

5. Een goed (speciaal) biertje en
leuke mensen om mee te drinken.

6. Een massage, vooral als ze er heel
erg gestresst uitzien. En als je
geen massages kunt geven helpt
het ook als je hun inleveropgaves
of practica maakt.

7. Koffie, liters koffie. Hier houd je
ze niet alleen vrolijk, maar ook
nog eens wakker mee!

8. Computers die gewoon werken
met software die doet wat het
moet doen.

9. Lieve leden, meer schattig is meer
beter.

10. Stickers. Omdat ze plakken.

Colofon
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