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Redactie:

btw@A-Eskwadraat.nl

By the way . . .

Welkom! Hunebedden, schapen, plag-
genhutten en turf. En dan ook nog
mentoren, admiralen en kapiteinen.
Wat moet dat worden? Wij weten het
ook niet. Maar we zijn er. Voor jul-
lie! Wij zijn het baken in de woes-
te introductiezee. De vuurtoren in de
duistere oceaannacht. De vlag op de
modderschuit. Wij weten alles. Wan-
neer je waar moet zijn. Wie Ellert
en Brammert waren. Wij kennen ie-
dereen. De introkern. Het tegenbe-
stuur. De politie Drenthe. Dus lees
ons. Maar laat het daar niet bij. Want
wij staan open voor veel. Maak van je
hart geen moordkuil en zet aan het be-
gin van je studie al een publicatie op je
naam. Je bereikt ons via je mentoren,
btw@a-eskwadraat.nl of de onvolpre-
zen flessenpost. Maar eerst de zeskamp.
Hijs de zeilen!

De redactie

Landrotten
Ahoy Landrotten,

Jullie staan aan de rand van een
nieuw avontuur. Vandaag is de dag dat
jullie inschepen voor de grote reis. We
gooien de tros los en kiezen het rui-
me sop. Het doel van deze reis is ons
zilver terug te halen. Laat zeeziekte
noch scheurbuik je afleiden van deze be-
langrijke taak. Slechts het terugwinnen
van het zilver bepaalt je doen en laten.
Handel doordacht en vastberaden.

Hoogachtend,

De Admiralen van Weleer
(de introkern dus)

Ellertshaar – The Facts
Zelf vinden wij het altijd een goed

gebruik om als we ons ergens als tou-
rist verpozen, onszelf te verdiepen in
het hoe-en-wat van de lokale situatie,
om aldus meer begrip te kweken voor de
sympathieke bevolking die ons omringt,
en hun dagbestedingen en idiosyncra-
siën, alsmede de bronnen van econo-
misch verkeer en natuurlijk ook de his-
torische backdrop die o zo bepalend is

geweest voor de situatie in het hier-en-
nu.

Ellertshaar is een echt ontginnings-
dorp, dat tweehonderd jaar geleden,
in 1804, is gesticht na de ontginning
van de Eeser- en Odoornervenen. Om-
streeks 1930 stonden er precies zes hui-
zen in het dorp. Inmiddels is het flink
gegroeid, en anno 2005 heeft het maar
liefst 34 inwoners! In de volksmond
staat Ellertshaar bekend als Kolonie of
Klonie. Dit moeten de oprichters van
onze kampeerboerderij geweten hebben
toen ze haar doopten als Groepsacco-
modatie “Klonie”.

In deze “By the way . . .” kun je meer
lezen over het lokale taalgebruik. De
komende dagen volgt ook de geschiede-
nis van Drenthe, een inleiding Drentse
kookkunst en meer informatie over wie
die Ellert nou eigenlijk is. Tegen de tijd
dat we weer weggaan zijn jullie dus he-
lemaal ingeburgerd.

Cursus Drents
- Zodat je minder opvalt.

Eerstejaars
Bartje

Introkern
trechterbekervolk

A–Eskwadraat
Oa-éskwoadroaoat

Zilvervloot
hunebed

Woelige baren
Hondsrug

Piet Hein Ellert en/of
Brammert

Armoedig en ranzig
bruune boon’n

Sensation (white ed.)
museumdorp Orvelte

Kinderboerderij
Noorder Dierenpark

Politie
ons pa

Centrale Verwarming
turf

Sociale Woningbouw
plaggenhutten

Agenda

10:00 uur en 10:30

2 x Welkom!
Officieel welkomstwoord door Intro-
Kern en facultair welkomstwoord per
studie.

—

11:00 uur

En wie ben jij?
Indeling en kennismaking mentorgroep-
jes en kennismaking tutoren.

—

12:30 uur

Amfi-Bus vertrekt richting Ell-
ertshaar
Ja kom op, we gaan wel varen natuur-
lijk.

—

12:31 uur

Te laat!
Dus... dat wordt OV!

—

16:00 uur

Zeskamp
In “Ellertshaar”! Zie voor meer loka-
le info één van de kolommen hiernaast.
Voor de zeskamp zelf geldt: valsspelen
moedigen wij aan.

—

19:00

Eten
Lekker smullen. ‘Ik lust geen...’ los je
zelf maar op.

—

21:00

Boten bouwen
Een boot in het bos? Wat moet dat
worden?!?!?!?!?!?!?!

—

23:00

Feest!!!
Losgaan, volgooien, inschuimen, op-
bokken.
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Opdat het nooit verloren
gaat...

Wat is dat eigenlijk, A–Eskwadraat?
Tja. Waar zullen we beginnen? Het
was in ieder geval twee verenigingen.
En jawel, die heten A–E (spreek uit:
‘van A tot E’) en S2. Daarna komt
een heel verhaal met voor- en nakandi-
daats, Jan Terlouw en een fusie, maar
dat vraag je maar na bij de oude land-
rotten van de kookploeg, die kunnen
daar prachtig over verhalen. Zelfde
geldt voor de periode van maatschappe-
lijke betrokkenheid, teloorgang en ver-
rijzenis en Roelof Ruules. Zorg wel dat
je die laatste naam onthoudt. En dan
meren we aan in het heden. Alwaar
A–Eskwadraat een smeltkroes blijkt.
Of zou kunnen blijken.

En wat kun je daar dan mee, een
smeltkroes? Dat vraag je maar een je
oude leraar Engels/ geschiedenis op een
of andere reunie. En wat je kunt met
A–Eskwadraat, dat kunnen wij je wel
vertellen. Je kunt ermee op introduc-
tie, wat je nu doet en wat hartstikke
tof blijkt te zijn. Je kunt er ook lek-
ker goedkoop en heel erg makkelijk boe-
ken mee kopen, wat je over drie dagen
voor het eerst gaat doen. En je kunt
er veel vrienden, vriendinnen en erva-
ring opdoen. Door naar de feesten te
gaan, af en toe eens te borrelen, een
sporttoernooi te winnen of mee te doen
aan een Magic-avond. Of door actief te
worden. Actief in een commissie. Dat
betekent dat je met andere al dan niet
leuke mensen allerlei leuke activiteiten
(feesten, borrels, sporttoernooien, een
ouderdag, een intro, ...) gaat organise-
ren, of leuke publicaties (de Vakidioot,
een almanak, of, als je heel rijp bent,
de “By the way . . .”) gaat maken. Reu-
zegezellig en nog leerzaam ook. Vraag
je mentoren naar de mogelijkheden, of
hou de “By the way . . .” in de gaten,
dan kom je ongetwijfeld meer te we-
ten...!

Puzzel
Schuifpuzzel De letters van deze
schuifpuzzel vormen een zeeheld. Van-
wege dubbele letters in zijn naam is
deze schuifpuzzel een stukje moeilijker
dan normaal. Je kan de puzzel uit-
knippen of gewoon met behulp van pen
en papier op proberen te lossen. De
nummers in de rechteronderhoek zijn
bedoeld om zelf een standaard schuif-
puzzel te maken of om de beginsituatie
te herstellen. Deze puzzel is oplos-

baar, dus let op je gezondheid

Piet Hein en de zilvervloot
We nemen je even terug naar

1628. Piet Hein viel op 8 september
de zilverschepen van de spanjaarden
aan en wist elf van de twaalf sche-
pen te veroveren met een verlies van
maar(?) 150 man.

Heb je wel gehoord van de zilv’ren vloot,
De zilv’ren vloot uit Spanje,
Die hadden de Spaanse matten aan
boord,
En appeltjes van Oranje.
Piet Hein, Piet Hein,
Piet Hein, zijn naam is klein,
Zijn daden bennen groot
Zijn daden bennen groot
Hij heeft gewonnen de Zilveren Vloot,
Hij heeft gewonnen, gewonnen de Zil-
veren Vloot.
Hij heeft gewonnen de Zilvervloot.

Lang zullen ze leven!
Niemand van jullie is vandaag jarig. Of
wel, dan horen we het graag en rec-
tificeren we dit tezijnertijd. Maar, al
zou je dat niet zeggen als je om je heen
kijkt, jullie zijn niet de enige mensen op
de wereld. En van al die andere men-
sen zijn er ook heel veel mensen niet ja-
rig. Sommige zelfs nog lang niet. Fred-
dy Mercury bijvoorbeeld, maar die is
ook vaak wel jarig geweest op 5 sep-
tember. Hetzelfde geldt voor Lodewijk
XIV. Quizzzz: wat is zijn bijnaam?
Goede antwoorden worden mogelijk be-
loond door de redactie. Slechte ant-
woorden worden zeker bestraft. Echt
jarig vandaag is Carice van Houten,
maar die is zelf weer niet echt, want ei-
genlijk een poes. Volgende keer beter.

Wat is de zilvervloot?
Eigenlijk is dit stukje overbodig,

want wie kent de zilvervloot niet? De
zilvervloot was van 1958 tot 1992 een
vorm van sparen voor tieners waarbij
de staat in gevolge de Jeugdspaarwet
na 5 jaar een extra premie van 10% van
het gespaarde saldo uitkeerde. Meer in-
formatie bij Admiraal Storm.

Colofon
De BTW bedankt...

de Admiralen van Weleer
Ellertshaarse VVV
de TEXpErtZ

Redactie

Hieke Huistra
Thijs Kinkhorst
Geertjan van Vliet

Logboek
Schrijf hier op wat je wilt! Doe verslag van jouw fantasti-
sche eerste introdag! Sein het door naar het Vlaggenschip en
misschien komt het terecht bij de redactie. De schrijver van
het beste verslag zal niet worden gekielhaald. Ik herhaal: Zal
NIET worden gekielhaald. Maar dat terzijde.

BTW:De nieuws- /(enige) reddingssloep bevindt zich opge-
hangen aan kabels boven het dek van het vlaggenschip.

Ondertussen op de Bereboot
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