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Redactioneel

Alweer de laatste dag van de introduc-
tie. En dus ook alweer de laatste “By
the way . . .” Wij hebben het als redac-
tie erg leuk gevonden om dit jaar de
“By the way . . .” te maken. Wij hopen
dat jullie het ook leuk gevonden heb-
ben om dit te lezen!
In dit laatste nummer willen wij in ie-
der geval de intro hartelijk bedanken
voor hun inzet. Zij hebben er erg veel
tijd in gestoken om ons allemaal een
leuke anderhalve week te bezorgen en
wij hopen ook namens jullie te spreken
als wij zeggen dat ze daar zeker in zijn
geslaagd. Zoals elke activiteit die geor-
ganiseerd wordt, zijn er strubbelingen
geweest, maar die zijn allemaal weer
opgelost, zodat iedereen het toch weer
naar zijn zin kon hebben, dus: intro
bedankt!!!
Verder willen wij natuurlijk de men-
sen bedanken die ons geholpen hebben
met het samenstellen van de “By the
way . . .”, kortom de mensen die stukjes,
uitspraken en andere dingen bij ons in-
geleverd hebben. Bedankt allemaal.
Goed, dan kunnen wij jullie alleen nog
veel plezier wensen met het lezen van
deze laatste “By the way . . .” van dit
jaar, snif . . . En natuurlijk jullie veel
succes wensen met jullie studie.

De redactie

Cartoon

Ditmaal een al ingevulde cartoon, aan-
gezien oplossingen inleveren helaas niet
meer mogelijk is. Helaas niet in het the-
ma deze keer, maar dat moet ook wel
een keertje kunnen.

Lekker Feestbeesten!
Vanavond is er dan het langverwachte
introfeest. Het wordt gehouden in de
AXL. Dat is onder het stadhuis. Deze
ruimte is erg geschikt om te feesten en
de prijzen houden we laag. Kom met
heel je mentorgroep, want het wordt
bere gezellig! En vergeet niet gekleed
volgens het thema te komen!
De FeestCie organiseert gedurende het
jaar natuurlijk nog meer feesten, let dus
goed op onze posters. Nu we het toch
over feesten hebben: A–Eskwadraat
is ook mede-organisator van de Full
House-feesten. Dit is een groot studen-
tenfeest georganiseerd door 5 studiever-
enigingen (wij, geschiedenis, scheikun-
de, psychologie en natuurwetenschap &
innovatiemanagement [dat is echt een
bestaande studie, red.]). Deze mix is
een garantie gebleken voor ontzettend
succesvolle feesten.
Voor meer info over de FeestCie of Full
House, zie de A–Eskwadraat homepa-
ge.
Tot dan,

Peter-Paul

Puzzel
Op elke rij, in elke kolom en op de
diagonalen moeten de cijfers 1 t/m 7
komen te staan.
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Gezocht
Iemand die de redactie van de “By the
way . . .” kan ondersteunen nu ze hun
werk kwijtraken en in een diepe leeg-
te vallen.
Eisen: Geen, maar enige subtiliteit is
gewenst.
Aanstelling: Per direct!!!

Agenda

9:00 uur

Colleges

Je studie begint nu eindelijk echt met
je eerste colleges!

—

14:00 uur

Uithofverkenningsspel

Je studie mag dan wel begonnen zijn,
maar je weet nog niet waar alles nu ei-
genlijk te vinden is. Dat kun je uitvin-
den tijdens dit spel.
Verspreid over de Uithof zitten posten.
Daar kun je meer te weten komen over
de belangrijke plekken voor tijdens je
studie.

—

16:00 uur

Forumborrel

Hierbij zijn de meeste docenten van het
eerste jaar beschikbaar voor een gezel-
lige kennismaking met een hapje en een
drankje.
Maar deze borrel is natuurlijk ook be-
doeld voor een eerste kennismaking met
de , wat dat is kun je elders
in dit blaadje meer lezen.

—

18:30 uur

Eten

Eten in de stad, opnieuw zowel bij de
Florin als bij het pannenkoekenhuis.
De tijdsindeling zal later vandaag be-
kend gemaakt worden.

—

22:00 uur

Eindfeest!!!

Een spetterende afsluiting van de in-
tro! Een groots en vooral gezellig feest
in de kleur van de winnende supermen-
torgroep!

| voorkant |



Jellie Weet Raad

Lieve Jellie,
Wij zien het echt niet meer zitten.
Wat moeten we nou in vredesnaam
weer in deze “By the way . . .” zetten!
En als we hem al vol krijgen, is dat
ook meteen de laatste. We missen de
creativiteit nu, na deze intensieve an-
derhalve week, maar als we het in de
toekomst weer krijgen, dan kunnen we
het nergens meer kwijt.
Wat moeten we nou doen???
Een wanhopige “By the way . . .”-
redactie

Beste redactie,
Is het nou echt zo moeilijk om die num-
mers vol te krijgen? Je kunt er toch
de grootste onzin inzetten? Zoals dit
bijvoorbeeld!
En ja, dat het de laatste is, is een
groter probleem . . . Misschien moeten
jullie wat ondersteuning zoeken bij an-
dere mensen? Kun je wat creativiteit
bij hen kwijt? En als het lukt kun je
natuurlijk het een en ander tot volgend
jaar bewaren, want dan moet er ten-
slotte weer een serie “By the way . . .”’s
uitkomen.
Succes ermee in ieder geval!

Maandag

Jaja, er is alweer een introductiedag
voorbij. Met opnieuw een druk pro-
gramma.
’s Ochtends eerst een faculteitspro-
gramma. Ik had zelf alweer mijn eer-
ste college, maar jullie hebben vast al-
lemaal interessante praatjes gehad van
mensen, die belangrijk voor jullie zullen
zijn in jullie verdere studie en misschien
hebben jullie ook al een eerst college ge-
had.
Maar daarna was het al weer tijd voor
ontspanning en sportiviteit. Het sport-
toernooi, georganiseerd door de sport-
cie gaf voor iedereen de mogelijkheid
om zich uit te leven met voetbal, vol-
leybal en basketbal.
En na al die sportiviteit moest er na-
tuurlijk ook weer gegeten worden, in de
stad of waar je maar wilde, bij mento-
ren thuis bijvoorbeeld.
En als afsluiting van de dag natuurlijk
de comedynight. De hele intro ging het
er al over, maar nu was het dan einde-
lijk zover. Twee stand-up comedians,
aan elkaar gepraat door een engelse co-
median. Ik kan je gaan vertellen hoe
leuk het was, maar iedereen had er ge-
woon bij moeten zijn. Het was erg leuk.
Een grappige en succesvolle afsluiting
van de dag in de Florin.

Jellie de Vries

Wist je dat . . .

= er veel mensen voor nodig zijn om
een introductie op poten te zetten
en draaiende te houden?

= de introductiecommissie (intro-
kern) al deze mensen wil bedan-
ken voor hun gigantische inzet?

= de introkern ook bijvoorbaat alle
mensen wil bedanken die ze ver-
geten is?

= hieronder alle mensen staan die
de intro wil bedanken?

→ Faculteit officials [Lex Bijlsma en
Toine Arts] (Toespraken)

→ De Faculteiten [Wiskunde & In-
formatica en Natuur- & Sterren-
kunde]

→ Studiementoren [Joke, Marjan,
Corine & Louise]

→ Bureau Onderwijs Zaken N&S
[Jenny]

→ Bestuur A–Eskwadraat [Jense,
Renée, Bart, Jacob, Nelleke,
Erik]

→ Mentortrainers [Erik, Jop, Wou-
ter, Daniël, Maaike, Jacob, Ro-
nald, Bart]

→ Supermentoren [Groene Gerd
Jan, Paarse Bart, Oranje Lina,
Blauwe Marit, Gele Nelleke]

→ Kookploeg [Erik, Jurriaan, Ilse,
Alex, Hil, Renée, Thijs, Jaap]

→ Helpers [Grote Selma, Skadi,
Jellie, Cor-Jan, Jan B.]

→ “By the way . . .”redactie [Jellie
en Thijs]

→ Mentoren [Allemaal! Te veel om
hier op te noemen . . .]

→ De Mollen [Ralf, Floris, Stephan]

→ EJBV Team (Boekenpakketten
verkoop) [Erik, Jan-Jitse, Skadi,
Grote Selma, Nelleke, Lina, Ja-
cob, Hieke, Louise]

→ Actief-Naast-Je-Studie-Markt
Commissies [Feest, Mady, Sons,
OGI(K), Wiskunde Overleg
Groep, Almanak, Sport, Breek-
week, Sympo, Chris, Abteilung
Publizität]

→ Uithof Verkenningsspel Posten
[Allemaal! Te veel om hier op te
noemen . . .]

→ De Sportcie, de Feestcie en de
B.B.Cie voor hun activiteiten de-
ze intro.

→ Staatsbosbeheer

→ VVV Appelscha

→ Kampeerboerderij Wouda

→ Verhuurbedrijf “de Vries” (ver-
vangende bus)

→ Balie W&I (Beamer & Laptop)

→ Moeder van Anne (Voor het naai-
en van de Mooie Capes)

→ Moeder van Maarten (Voor het
veilig stellen van het regenpro-
gramma)

→ Huis van Lennart (Voor het grote
zeil en de BBQ in de tuin ;))

→ Praxis Houten - Ruud Steehouwer
[Pallets]

→ Synerlogic [Jerrycans]

→ Onze Sponsors

→ Ja, en niet te vergeten jullie eer-
stejaars [Ook allemaal! En hier
ook veel te veel om op te noemen.
Meer dan 300 namen!]

= de introkern hoopt dat jullie er al-
lemaal van genoten hebben!

= je volgend jaar ook mentor kan
worden van nieuwe eerstejaars?

= de introkern jullie veel succes
wenst met jullie studie?

= de introkern hoopt dat jullie veel
plezier zullen beleven in jullie stu-
dieperiode?

= dit de laatste “By the way . . .” is?

= dit in iedergeval voor ons een fan-
tastisch begin is van een gloed-
nieuw collegejaar?

= Wij er helemaal zin in hebben.
Jullie ook?

Lord Mercy

Oplossing puzzel nr. 5
Helaas geen goede inzendingen deze
keer. Maar natuurlijk wel een oplos-
sing. Als je hem dan wel gemaakt hebt,
kun je hem in ieder geval controleren.
Veel plezier ermee.
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