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El ultimo da
Helaas komt aan al het goede eens een
eind en dus ook aan dit introductie-
kamp. Spijtig maar waar . . .

Niet getreurd, we zitten nog niet eens
over de helft van deze introductie. De
nakamp-dagen zijn volledig volgepland
met allerlei soorten activiteiten. Met
nog o.a. een kroegentocht, sporttoer-
nooi en een SWING-feest voor ons zul-
len we ons de komende dagen zeker niet
vervelen. Als we niet oppassen, gaan
we ons misschien nog vermaken ook . . .

Maar zover is het nog niet. Vandaag
mogen we, na hier de boel een beet-
je aangeveegd en geschrobt te hebben,
uitrusten en even op adem komen. Ik
hoop dat jullie tot nu toe een geweldige
tijd hebben gehad en dat de “By The
Way . . .” daar een bijdrage aan heeft
geleverd.

Ben je een andere mening toegedaan
dan doe je er verstandig aan dit voor
jezelf te houden . . .

De redactie

De Ouderdag
Zo rond eind november, begin decem-
ber zal er een ouderdag georganiseerd
worden. Er zullen voornamelijk ouders
komen van eerste- en tweedejaars maar
ook de ouders van meerderejaars zijn
dan natuurlijk welkom. Op deze dag
krijgen jouw ouders dus een kijkje op
de universiteit. Ze zullen dan colleges
en practica volgen en merken hoe zwaar
het studentenleven wel niet is!

In de commissie die het organi-
seert, de ouderdagcommissie, zullen
dan ook voornamelijk eerste- en twee-
dejaars studenten zitten.
Het is een commissie waarin je redelijk
wat moet organiseren en op een leu-
ke manier kennis maakt met de univer-
siteit, haar medewerkers en natuurlijk
met A–Eskwadraat.

Lijkt het je wel wat om jouw en al
die andere ouders eens te laten zien
hoe het er op de universiteit aan toe
gaat en heb je zin om deze dag te hel-
pen organiseren? Meld je dan nu aan
bij je mentorouders. Of mail naar:
ouderdag01@A-Eskwadraat.nl

De ouderdagcommissie

Broodjes Aap
Een man uit het Engelse Sussex werd
op een avond heel erg dronken in het
café. Desondanks vond hij het nog wel
verantwoord om naar huis te rijden, zij
het erg zachtjes. Onderweg ziet een
politie-auto de man slingeren. Ze dwin-
gen de man om te stoppen. Juist op het
moment dat de agenten hem een blaas-
proef willen afnemen, komt er een an-
dere auto de hoek om. Deze auto ver-
liest de macht over het stuur en komt
tot stilstand tegen een boom.

De agenten spoeden zich naar het on-
geluk. De dronken man ziet zijn kans
schoon, stapt in de auto en rijdt naar
huis. Hij zet zijn auto in de garage en
instrueert zijn vrouw om te vertellen
dat hij de hele avond thuis heeft geze-
ten.

Ongeveer een uur later wordt er aan-
gebeld. Aan de deur staan twee agen-
ten. “Nee, het spijt me agent. Ik ben
de hele avond thuis gebleven.”
“Dan heeft u er dus geen bezwaar tegen
als we even in uw garage kijken.”
“Natuurlijk niet. Ik zal de deur voor u
openmaken.”

In de garage ontdekken de agenten
hun Rover SD1 patrouille wagen.

*

Twee mannen zitten op een motor. De
ene heeft het koud, en vraagt wat hij
daar aan kan doen. De andere motor-
rijder weet wel een oplossing: “Keer je
jas om, dan zit je kraag wat hoger”.
De man doet dat en het heeft resultaat.
Maar even later botsen de mannen op
een tractor. Door de klap raken ze al-
lebei buiten westen.

De boer in de tractor is ongedeerd en
belt snel een ambulance. Als de ambu-
lance arriveert vraagt een van de broe-
ders: “Leven ze nog?” “Nou”, zegt
de boer, “die ene die redt het wel, maar
van die ander zat zijn hoofd verkeerd
om. Toen ik het net omdraaide ging
hij dood.”

Vind je intro-Erik ook niet heel cool?
(en ben je niet blond). Meld het aan je
mentor en wie weet wat er te regelen
valt. Houdt rekening met een zeer kor-
te, maar heftige relatie.

Agenda
11:00 uur

Schoonmaken
Het gebouw moet weer glimmen en dan
begint het zoeken naar je eigen bord en
bestek.
—
12:00 uur

Naar de Uithof
Iedereen moet de bus weer in en mag
weer naar zijn pappie en/of mammie.
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Belangrijk!!!

Hoeveel velletjes wc-papier gebruikt
het gemiddelde persoon per dag? In-
teressante vraag nietwaar?

Het antwoord op deze vraag kan als
volgt berekend worden. Op het CERN
in Geneve worden per jaar zo’n 6 · 104

rollen wc-papier verbruikt door onge-
veer 4 · 103 personen. Dit brengt het
gemiddeld gebruik per persoon per jaar
op ongeveer 1,5 · 101 rollen. Verder
moeten we weten hoeveel dagen één
CERN-persoon op het CERN door-
brengt. We gaan uit van 4,8 · 101 we-
ken per jaar, bestaande uit 5 werkda-
gen. Dit brengt het totaal aantal dagen
per persoon per jaar op 2,4 · 102. Con-
cluderend zeggen we dat elk CERN-
persoon dus 6,25 · 10−2 rollen per dag
gebruikt.

Een gemiddelde wc-rol bestaat uit
4 · 102 velletjes. Na enig gereken ko-
men we op zo’n 25 velletjes per persoon
per dag. Fijn om te weten, toch?

Recept

En dan tenslotte het hoofdgerecht van

het liefdesdiner: bietensoep, een sma-

kelijk soepje voor twee . . .

Ingredienten:
*1 kleine gekookte biet
*1 sjalotje
*15 gr. boter
*1 bekertje zure room
*2 takjes peterselie
*1 thl.citroensap
*2 sneetjes casinobrood
*halve kruidenbouillontablet
*peper
*zout

Bereidingswijze: Verhit de boter in een
braadpan. Snipper en pel het sjalotje
en bak deze ca. 2 min. zachtjes. Schil
en halveer intussen de biet. Snij van
iedere helft een dun plakje. Rasp de
rest van de biet grof en voeg dit samen
met het halve bouillontablet en 3 dl.
water bij het sjalotje. Laat dit ca.10
min. op een laag vuur trekken. Iets la-
ten afkoelen en mengsel met staafmixer
pureren. Zure room erdoor mengen tot
een glad mengsel. Op smaak brengen
met zout en peper en citroensap. Van
de plakjes biet 2 hartjes van gelijke
grootte snijden. De sneetjes casino in
hartvorm snijden.

Verwarm nu de soep en verdeel deze
over twee borden. Rooster intussen de
hartvormige sneetjes. De peterselie bo-
ven de soep fijn knippen. Leg midden
in elk bord voorzichtig een bietenhartje
en dien het meteen op. Geef er het
geroosterde broodhartje bij.

De moppentrommel
Een vrachtwagenchauffeur rijdt op de
snelweg. Hij ziet een paar punkers
langs de weg en rijdt er over heen. Een
tijdje later staat er een liftende pater
langs de weg. De chauffeur stopt en
neemt de pater mee. Even later pas-
seert de chauffeur weer een groep pun-
kers. Aangezien hij de pater bij zich
heeft rijdt hij er maar niet over. Ineens
hoort hij een grote klap waarop de pa-
ter tegen hem zegt: “Ik heb maar mijn
deur geopend anders had je ze nog ge-
mist ook!”.

*
Een vrachtwagen chauffeur parkeert
zijn wagen bij een wegrestaurant, loopt
naar binnen en bestelt een maaltijd.

Als hij met zijn bord eten aan een
tafeltje gaat zitten, komen er drie hells
angels binnen. Ze schuiven aan bij
de vrachtwagen chauffeur en beginnen
hem te treiteren. Een van hen pikt
frites van zijn bord, een ander neemt
een hap van zijn hamburger en de der-
de drinkt zijn koffie op. De chauffeur
reageert niet. Hij betaalt, staat op en
loopt weg.

“Wat een schijterd”, zegt een van de
Hells Angels tegen de serveerster.

“Ja”, zegt zij. “En rijden kan hij ook
al niet. Hij rijdt net over drie motoren
heen.”

*

Jantje vraagt aan de meester: “Meneer,
kan iemand ook gestraft worden voor
iets dat hij niet gedaan heeft?” Mees-
ter: “Nee Jantje, dat zou oneerlijk zijn.
Maar waarom vraag je dat?” “Ik heb
mijn huiswerk niet gemaakt meneer.”

*

Twee peuters komen elkaar tegen in
de zandbak. Zegt de ene: “Zal ik je
een geheimpje vertellen?” “Ja, graag!”
antwoord de ander. “Ik zag vanochtend
een condoom bij ons op de veranda lig-
gen!” Waarop de andere vraagt: “Wat
is een veranda?”

(Minder) Bekende Citaten
“Op een gegeven moment besloten we
vuur met vuur te bestrijden . . .

Nou . . .eigenlijk . . .brandde uw huis
daarna nog sneller af . . .”
ex-brandweerman

*
“Vraag haar of ze even kan wachten. Ik
ben bijna klaar.”
Carl Friedrich Gauss, nadat hem net

was verteld dat zijn vrouw stervende

was
*

“Heeft u het niet in de index gevonden,
blader dan nauwkeurig de hele catalo-
gus door”
Amerikaanse consumentengids

*
“Ik heb nog nooit zo’n grote knieope-
ratie aan welk lichaamdeel dan ook ge-
had”
Winston Bennett, basketbalspeler

*
“Als u ophoudt vragen te stellen, zal ik
ophouden leugens te vertellen”
Dmitri Sjostakowitsj

*
“Opvoeding: nadelig gevolg van samen-
wonen met ouders”
Fons Jansen

*
“Bestaat er zinvol geweld? Ja, wat
dacht u van opvoeden!”
Freek de Jonge

*
“Drink met maten, nooit alleen”
Harrie Jekkers

*
“Wat hebt u tegen ambtenaren? Die
mensen doen toch niks”
Henk Elsink

*
“God schiep eerst de man en daarna de
vrouw. Dat bewijst dat de eerste inval-
len vaak de beste zijn”
Paul Koeck

*
“Twee regels voor succes: 1) Vertel
nooit alles wat je weet”
Roger J. Lincoln
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