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Van de redactie
Van harte! Voor wie de al dan niet aan
bestuursleden bevestigde rode en gele
balonnen nog niet gezien heeft staat
het inmiddels staat het ook ‘zwart op
wit’ op de nog net niet nieuwe site: A–
Eskwadraat is jarig. En dat vieren we.
Met een “By the way . . .”

De redactie

Er was eens....
Zo beginnen veel verhalen uit het

verleden. Ook het verhaal van A–
Eskwadraat. Want er waren eens 2 ver-
enigingen die wilden fuseren, of mis-
schien toch ook niet. Anyway, het kan
vast niemand ontgaan zijn dat op 10 fe-
bruari 19 1 eindelijk de dag daar was
dat er een nieuwe vereniging werd ge-
boren, of men er nu blij mee was of niet.

Deze heugelijke gebeurtenis wordt
vandaag gevierd en morgen herdacht,
want een diesborrel en een reunie mo-
gen natuurlijk niet ontbreken tijdens
dit e lustrum! Sterke verhalen van
vroeger en dromen over de toekomst:
wat heeft 35 jaar A-Eskwadraat ons op-
geleverd en wat zal het ons nog bren-
gen?

Kom dus allen naar de borrel en vier
de verjaardag met ons mee!

De Lustrumcommissie

ASkook bereikt niets
In een smakelijke variatie op hun nor-

male gedrag, heeft de ASkook gisteren
na een kleine dag hard werken de sta-
tus quo weten te handhaven. Wat was
het geval? Een kleine twintig uur voor
de aanvang van het lustrumdiner meld-
de de beoogde locatie dat de huur niet
door kon gaan omdat de commissie te
laat had doorgegeven hoe laat ze er pre-
cies in zou willen. De lezing van de
verhuurder werd door de commissie be-
streden, maar er was geen tijd meer om
boos te worden. Er moesten eerst nog
heel veel bonbons afgemaakt worden.

De hele donderdagochtend is er
koortsachtig gebeld naar buurthuizen,
scoutings, andere studieverenigingen

maar dat bood geen soelaas. Alles
was volgeboekt, of er was geen keuken,
of men was überhaupt niet bereikbaar.
Uiteindelijk waren er toch drie loca-
ties geregeld: een studentenhuis op het
IBB waarvan de bewoners weggekocht
moesten worden, het huis van de fami-
lie Meek-Huisman en het huis van de fa-
milie Helgers-Van Sebille. Bepaald niet
ideaal. Toen kwam de oplossing: de
oorspronkelijke locatie nam weer con-
tact op. Er was toch wel iets te regelen.
Na vele uren hard werk (die ook aan de
“By the way . . .” besteed hadden kun-
nen worden) was de situatie weer her-
steld naar die van de dag ervoor.

Overigens was het diner zelf volgens
de aanwezigen, wél een succes gewor-
den. Gelukkig maar, toch nog ı́ets be-
reikt.

Hebzucht zegeviert
Vanmiddag

is er onder lei-
ding van de
KlusCie heb-
zucht gehesen
in de Minnært-
hal. In tegen-
stelling van
de verwach-
tingen van het
woord hijsen
in de context
van de Klus-
Cie, was dit
een geheel al-
coholvrij eve-
nement. De
bedoeling was om gigantische cijfers
te stapelen op zo’n manier dat er een
nog groter getal onstaat. Zie alhier een
illustratie.

De winnaars van de eerste ronde
zijn Jan K. en Harm-J. geworden met
e82.345. Na interventie van de por-
tier moest er een tweede ronde komen,
waarbij Sweitse aanvankelijk heel cre-
atief op voorsprong kwam met e∞,
maar helaas moest dit door de Klus-
Cie gediskwalificeerd worden. De eind-
winnaars waren Annelie & Daniël met
e47.825. Overigens waren de muffins
allersmakelijkst!

Agenda

Vrijdag 10 februari

—

12.00

Hebzucht Hijsen

Als je aan de borrel alleen niet genoeg
had, kon je vanaf lunchtijd al terecht
om met de KlusCie te hijsen. Hijs
Hoog! Zie hiernaast voor een verslag.

—

15.30

Diesborrel met Almanakpre-
sentatie

Op deze borrel is 35% korting omdat
het bier bijna over datum is. Tip: neem
wat extra, want de voorraad is beperkt.

Om 16.00 wordt het jaarboek gepre-
senteerd. Iedere koper krijgt een gratis
drankje. Dát is de kracht van groot-
heid. Grraargh!!

—

Zaterdag 11 februari

—

11.00

Reünie

Op de reünie heb je kans om je oude
studiemaatjes weer eens te spreken en
om te zien hoe het er nú aan toegaat
op De Uithof. De oudste deelnemer is
in 1935 begonnen met studeren, en ook
mensen die hier pas vorig jaar aankwa-
men zijn aanwezig.

Verder staat er een aantal specta-
culaire programmaonderdelen op sta-
pel: de presentatie van het historie-
boekje ‘De Deugden‘, de benoeming
van twee nieuwe ereleden, een lezing
over de verschillen in het onderwijs tus-
sen vroeger en nu, en rondleiding over
de hedendaagse Uithof. Uiteraard is er
voorzien in een borrel om eens echt bij
te kunnen praten.

(advertentie)

Frnk zkt Ntsj. Baard geen bezwaar.
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Ook 5 ×

Studievereniging A–Eskwadraat is
niet de enige die 35 jaar geworden is.
De “By the way . . .”-redactie heeft stad
en land afgereisd om andere vijfender-
tigjarigen te vinden. Wist je dat . . ....

• Brugman Keukens al 35 jaar de
keuken- en badkamerspecialist is?

• in 19 1 het Diorama van Anton
Pieck werd geopend in De Efte-
ling? Overigens is het dit jaar
20 jaar geleden dat Fata Morgana
geopend werd.

• er twaalf mensen in de Internet
Movie Database vandaag vijfen-
dertig worden, terwijl de redactie
van niemand van hen ooit heeft
gehoord?

• de gemeenten Jutphaas en Vrees-
wijk in 19 1 werden opgeheven
om vervangen te worden door de
nieuwe gemeente Nieuwegein?

• in 19 1 Bridge over troubled wa-
ter van Simon and Garfunkel het
bestverkochte album was? Erg
toepasselijk lijkt ons.

• Anniko van Santen dit jaar ook
35 wordt? Er zijn er zelfs meer,
maar dit leek ons de belangrijk-
ste.

Stinkfeut
Rus loopt 35 jaar met embryo in zijn
rug

Een 35-jarige Rus keek raar op toen
dokters hem vertelden dat een tumor
in zijn rug eigenlijk het embryo van
zijn ongeboren broertje was. Igor Na-
myatov had al van zijn vijtiende last
van rugpijn. Dokters dachten toen dat
het om een onschuldige tumor ging.

Gedicht
Lees de geschiedenis
van je vereniging;
feiten en fictie van
fusie in spe.
Voor A–E- alsook
S-kwadraatlievende
leden van vroeger én
nu een idee.

Koop een historieboek!
Kom naar de boekverkoop!
Eén euro vijftig,
dat is toch geen geld?
Hoewel A–Eskwadraats
oriëntatieveld
nogal exact is:
geschiedenis telt!

JB

In het historieboekje...
Verder alles goed: Muis & Louis

weer bij groep....Een blote kont... Voor
de goede orde van zaken moge ik U
nog mededelen dat buitengewone le-
den géém verplichte contributie beta-
len, daarentegenover ook geen stem-
recht hebben...AFBLYVEN. (Met je
vieze vuile vingers.)... Dit temeer om-
dat het toch zó is dat er tenslotte
in het patroon van het studentenbe-
staan ook nog stijlvolle elementen die-
nen over te blijven. ...Gemengd dou-
chen: ja of nee...Het opkopen van Mi-
crosoft en het plannen van een mis-
sie naar Mars...Nationaal hulpcomité
1940 tot leniging van de nood der
oorlogsslachtoffers...1988: De computer
als huishoudslaaf...Ik raad iedereen aan
naar de vergadering te gaan, alleen al
bij de notulen lach je je Rot...Aa streep-
je ee es...Een kijkje in een kasboek...
MAG IK DAN NU M’N BLOUSE TE-
RUG?!

Kopen dus! Bij de boekverkoop, voor
e1,50.

¿? Raadsel ?!¿?
Wat is eervoller dan Commissaris van
de Koningin voor D’66? zijn
Antwoord: het erelidmaatschap van
A–Eskwadraat!

Wat is eervoller dan het winnen van
een Nobelprijs?
Antwoord: het erelidmaatschap van
A–Eskwadraat!

Aanvullingen en verbeteringen

De “By the way . . .” van donder-
dag is wegens onvoorziene omstandig-
heden pas vrijdag bij enkele abonnees
bezorgd. Hierdoor kan het zijn dat men
deze helemaal niet onder ogen heeft ge-
kregen. Om iedereen een kans te ge-
ven er alsnog van te genieten, vindt u
de “By the way . . .” nummer 8 rechts-
onderaan deze pagina nogmaals afge-
drukt.

Chef Drukkerij

Colofon
De BTW bedankt...

Jan Beuving
De Lustrumcommissie
Erik van Sebille MSc
Moeder Natuur
Stichting Natuurpark De Efteling
Sweitse van Leeuwen en de KlusCie
Internet Movie Database
de TEXpErtZ

Redactie

Hieke Huistra
Thijs Kinkhorst
Geertjan van Vliet

btw wordt mede mogelijk gemaakt door:

Department of

 Information &
Computing
Sciences

Ondertussen op de Bereboot (aanvullingen en verbeteringen)

� ��� � ��� � 	 � 
��� 
 � � 
��  
 �
Datum: 9 februari 2006 Jaargang: 13 Nummer: 8 Oplage: 60 ex.

�
Redactie:

btw@A-Eskwadraat.nl

Van de redactie
Lezers, gegroet. Jullie wil is onze

wil en daarom is hier weer een “By

the way . . .” waarin jij kan lezen wat
jij wilt. Of in ieder geval wat jij zou
moeten willen. Slaafvrije chocola bij-
voorbeeld. En een almanak. Daar-
naast ook informatie over wat jij gewild
zou moeten hebben. Sappige citroenen.
Kussende paddo’s. Een overheerlijk,
vrijwel slaafvrij zevengangendiner. Dit
laatste is weliswaar nog niet geweest,
maar de chef Prima Donna is zo in de
war van al het geregeld dat last-minute
inschrijvingen er echt niet meer bij kun-
nen. Helaas. Niet getreurd, morgen is
er weer een dag. Met nieuwe activitei-
ten, gratis drank (niet aan de organi-
satie vertellen!) en een nieuwe “By the

way . . .” Weest deugdzaam!

De redactie

Beste zondaars
Na bekomen te zijn van de hypno-

se van de openingsavond, de drank van
het feest kunnen jullie je vandaag over-
geven (aan gulzigheid). De excursie
naar de Chocolate Bar en het lickepot-
diner doen deze zonde goed uit de verf
komen. Laat echter wel een plekje over
voor de taart op vrijdag! Zorg verder
dat je voor vrijdag galakaartjes met di-
ner koopt, want daarna zullen deze niet
meer beschikbaar zijn. Veel plezier met
eten vandaag!

De Lustrumcommissie

Leaver dea as slaaf!
Het eten van chocolade is de grootste

zonde van deze wereld. Niet vanwege
cellulitis en vetrandjes, maar omdat de
meeste cacao op niet bepaald koosjere
(fig.) wijze geproduceerd wordt. Door
slaven. We dachten dat iedereen dat
dankzij ‘Tony and the Chocolate Fac-
tory’ wist. Maar na een “Bedoelde u:
blafvrije chocolade” op Google, vrezen
wij dat dit in de wereld van de bèta’s
nog niet volledig doorgedrongen is.

Bij deze: Verkade, Van Houten, Al-
bert Heijn en zeker de Aldi zijn vieze

vuile kapitalistische kolonialen die on-
ze Foster Parentskindjes afranselen, on-
derbetalen en vergiftigen. Boycotten
dus, ook al zijn ze niet Deens. Koop
Fairtrade, eko en, voor hippe mensen,
Tony’s Chocolonely. Of brand in de
hel.

Chef Future
De Chefs van de ASkook zijn le-

gendarisch in de vereniging. Iedereen
heeft zo zijn eigen associaties en fanta-
siën bij namen als Chef Chips, Mental
Chef, Chef le Cheval Est Transformé
en Biftec en Chef Iten Sire (sic!), of
anders wel bij illustere kwalificaties als
Chef Prima Donna en Just-in-time Me-
alcompiler.

Een kok die altijd wat meer op de
achtergrond blijft, is Chef in Spe(en).
Vincent (als dat zijn echte naam is)
wordt ook wel liefkozend Baby Chef ge-
noemd, en is al vanaf het begin bij
de ASkook betrokken. In een vraagge-
sprek vertelt hij ons dat hij via zijn tan-
te van de kookcommissie hoorde en zijn
specialiteit, slapen, direct ter beschik-
king stelde. Nooit op de voorgrond tre-
dend, heeft hij altijd gediend als inspi-
ratiebron voor de andere chefs. Saillant
detail is dat deze chef enkel melk lust.

De redactie is erg benieuwd of we
Chef in Spe(en) ook weer op het diner
van vanavond kunnen ontmoeten.

Dieper en dieper...
Ik tel terug van tot één en bij iedere
tel slaap je dieper en dieper..... Jou wil
is hetzelfde als mijn wil.. en als ik in je
ogen blaas dan ben je wakker en als ik
met mijn vingers..klik.. dan slaap je...
Met iedere stap die je meekomt slaap je
twee keer zo diep...Je bevindt je met je
hoofd in een waterput. Als ik JA zeg
dan ben je Little Jack en Big Bill zit je
op de hielen met twee geladen pistolen.
JA... Je adem raakt op en je klopt op
de grond. Je duikt op uit de ‘Bucket of
Death’ en grijpt naar een handdoek...
Klik!... Je ziet een professor ... klik
... een ambassade... vuur om je heen
... terug naar de studio... dieper en
dieper en dieper... staar naar de rode
lamp en adem in.. en uit... in je eigen

tempo... je bent een god, een godin...
Venus en Amor... Kijk, een medaille,
wat staat er op de medaille? .... Zoet,
maar het prikt wel... Who’s FRNK?
... En klik ... Je slaapt weer ... Als
ik JA zeg knip je het lint in een keer
door..Jaaah..En de muziek wordt weer
luider 1..2..3..4..5..6..en .

Agenda
Donderdag 9 februari
—
14.30

Excursie Chocolate Bar
Zie elders deze “By the way . . .” voor

meer informatie over chocolade.
—
19.00

Diner ‘De Verboden Vruch-
ten’

De Chefs van Weleer hebben om de
feestvreugde te vergroten nog eenmaal
de spatels ter hand genomen om een co-
pieus maal te bereiden. Zie elders in
deze “By the way . . .” voor meer infor-
matie over chefs.
—
Vrijdag 10 februari
—
12.00

Hebzucht Hijsen
Als je aan de borrel alleen niet genoeg
hebt, kun je vanaf lunchtijd al terecht
om met de KlusCie te hijsen. Hijs
Hoog!
—
15.30

Diesborrel met Almanakpre-
sentatie

Op deze borrel is 35% korting omdat
het bier bijna over datum is. Tip: neem
wat extra, want de voorraad is beperkt.

Om 16.00 wordt het jaarboek gepre-
senteerd. Iedere koper krijgt een gratis
drankje.

btw, het Blondje Tussen de Weten-
schappers
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Rabiaat
Hondsdolle donderdag!
dat wordt een eetfestijn
eerst naar de chocolatebar;
daarna banket.
Vind je het werkelijk
onoverkomelijk
zoveel te eten,
kom dan voor de pret!

Qui est, monsieur, madame,
chef-de-cuisine ici?
La nourriture est parfaite
et quel choix!,
Plus deliciese que le
vin-pain-boursin-idée
Vraiment une fête – mais
la dernière fois.

JB

Errata
Bij het produceren van de vorige “By

the way . . .”, is een redactielid vergeten
svn up te draaien alvorens deze uit te
printen, waardoor er een oude versie is
verspreid naar onze abonnees. Hier zijn
we niet meer boos over. Ook is het ont-
slag op staande voet inmiddels terugge-
draaid en functioneert de redactie weer
in harmonie.

In dit stukje willen we toch nog even
een en ander rechtzetten:

1. In de colofon stond Teun van de
Keuken en een slaaf ten onrechte
vermeld;

2. In de colofon stond Bloem per
abuis niet vermeld.

3. Bij het artikel over het gala, was
de naam van de auteur weggeval-
len. Dit was Geert Schotman.

4. In het artikel over het inleve-
ren van stukjes voor de “By

the way . . .”, stond ‘spotprenen’,
waar ‘spotprenten’ bedoeld wer-
den.

5. Een oproep tot vegetarisch eten is
niet geplaatst, deze is in dit num-
mer herplaatst.

Om de lezer de kans te geven toch
van de juiste “By the way . . .” te genie-
ten, is hij rechtsonder geheel afgedrukt.
Onze excuses voor het ongemak.

De Eindredactie

In de jungle . . .

In de jungle, die machtige jungle emam-
baoeeh. Ja, daar slaapt de leeuw.
En . . .de leeuw is een aardig beestje.
Hij is de koning van de dieren en dus
een grootheid in het bos. Er is maar
een iemand in het bos die hoger staat
dan de leeuw, en dat is een leeuw die
op een rots staat.

Kom naar de borrel en koop
er een almanak bij !!

De Almanakcommissie

(huishoudelijke mededeling)

Snakt u ook naar vleesch noch visch?
Bezoekt dan vandaag het Lustrumdi-
ner ‘De Verboden Vruchten’ en schrijft
u in voor de vegetarische track. Een
uit de AS herrezen keukenteam zet u
wonderlijke gangen voor. Vreemd ge-
noeg heeft menigeen zich al ingeschre-
ven voor het Visch-menu, maar nog
weinigeen voor de diersparende versie.
Zonde!

;-)

Zoals je weet plaatst de “By the

way . . .” nogal flauwe moppen. De-
ze blondjesmop is echter heel erg
grappig en heel sterk, maar hij is
iets te lang voor plaatsing. Start
daarom even je browser op en ga
naar www.dutchcowboys.nl/gadgets/
5863/fromfeed Als die niet werkt
(dat heb je weleens) dan staat ie
ook op kevinsnet.livejournal.com/

2649.html

De redactie

Colofon

De BTW bedankt...

Annelie Vink
Teun van de Keuken
Jan Beuving
de TEXpErtZ
de LustumCommissie

De BTW bedankt niet...

Enigerlei slaaf van welk pluimage dan
ook
de Weergoden

Redactie

Hieke Huistra
Thijs Kinkhorst
Geertjan van Vliet

btw wordt mede mogelijk gemaakt door:

Department of

 Information &
Computing
Sciences

(schildpadden in feeststemming)

(aanvullingen en verbeteringen)
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Redactioneel
Daar zijn we weer! Een duiveltje uit

een doosje is er niets bij. U weet, nor-
maal verschijnt de “By the way . . .” al-
leen tijdens de introductie. Maar nu
het lustrum voor de deur en de persvrij-
heid op het spel staat, heeft de redac-
tie besloten deze zondige tijden op te
fleuren met enige dubbelzijdig bedruk-
te A4’tjes. Zes stuks, te verschijnen op
onregelmatige basis. Barstensvol maat-
schappijkritiek, sappige verhalen, niet
al te saaie feiten, mooie plaatjes en han-
dige tips om meer uit het lustrum te ha-
len. Onmisbaar voor zondaars en brave
hendriken. Spaar ze alle zes!

De redactie

(advertorial)

Beste zondaars,
Vandaag gaan de lustrumweken van

start op de Amaliadwarsstraat 2b in de
Rivierenwijk. Na weken van deadlines
en tentamenstress, volgen er nu weken
van feesten, gezelligheid, weinig slapen,
veel drinken en eten en zondigen tegen
de sleur van het dagelijks studieleven.

Als je na vanavond gehypnotiseerd te
zijn nog weet wie je bent, koop dan deze
week je kaartjes voor de overige lustru-
mactiviteiten, of schrijf je via de websi-
te gewoon in voor de gratis activiteiten.
Zondigen kost namelijk niet veel. Aan-
staande woensdag kun je je overgeven
aan je jeugdsentiment met het apen-
kooien. Kom daarna naar het ‘Lust’
feest in de ∀ren∀. Kaartjes zijn ver-
krijgbaar bij de lustrumkaartverkoop of
aan de deur.

Er is ook de mogelijkheid
om te sparen voor de speciale
A–Eskwadraatlustrummok. Hier-
voor kun je een stempelkaart afhalen
bij de kaartverkoop. Op elke activiteit
krijg je een stempel. Heb je zeven stem-
pels verzameld? Dan krijg je gratis de
lustrummok, zodat je de komende jaren
als je koffie drinkt herinnerd wordt aan
de zonden die je deze weken begaan
hebt.

Zondige groet, De lustrumcommissie

USB bandbreedte zoekt ver-
zadiging

Het lustrum is van ons allemaal. Dus
ook van jullie! De “By the way . . .”

is een heel democratisch orgaan. Bij-
dragen van vierden worden naast ge-
waardeerd ook gegarandeerd ongewij-
zigd geplaatst1. Ontboezemingen, re-
lazen, betogen, roddels en puzzels kun-
nen ingeleverd worden bij de redactie.
Religieus getinte spotprenten en AIVD-
documenten meer dan welkom. Ano-
nimiteit mogelijk; onze ‘usb’-‘stick’ is
wel versleuteld. We zijn bereikbaar op
het e-mailadres
rechtsboven op
deze pagina en
undercover aan-
wezig op alle lus-
trumevenemen-
ten.

Omdat een lus-
trum ook een tijd
van terugkijken is,
hebben we twee
antieke, monu-
mentale Univer-
sele Swingkopij
Bussen van stal
gehaald. Je her-
kent ze aan de
tekst “Universele
Swingkopij Bus”
die is aangebracht op de Universele
Swingkopij Bus. In deze usb kun je
al je kopij kwijt, die door de redactie
geëvalueerd wordt op swingendheid.
We zien uit naar al jullie uitspattin-
gen!

Agenda

Maandag 6 februari

—

19.30

Openingsavond
In het zalencentrum met de inspireren-
de naam “Utrecht-Zuid” zal het kick-off
event van de lustrumweken zich gaan
afspelen, met de navolgende onderde-
len.

Praatjes

Officieel welkomstwoord door de betref-
fende verantwoordelijken.

Theatersport

Uit het hoge noorden komt Ulteam zich
met ons vermaken. Interactiever kan
haast niet.

Hypnotiseur

Om al te veel Groningse nuchterheid
te voorkomen, is ook Claus Hypnotic
Brainpower uit Heerlen uitgenodigd om
je op traditioneel Limburgse wijze in
trance te brengen.

—

Woensdag 8 februari

—

16:30

Apenkooien

Al draagt een aap een gouden ring,
het is en blijft een lelijk ding.
Maar stop hem in een kooi
en ineens lijkt hij toch weer mooi!

—

22:00

Lustrumfeest “Lust”

Happy hour van 22.00 tot 23.00 in de
∀ren∀.

—

Donderdag 9 februari

—

14.00

Excursie Chocolate Bar

Boycotten!2

—

19.30

Diner ‘De Verboden Vruch-
ten’

Wil jij ook zo’n toffe peer? Eet dan de
vegetarische risotto van de Chefs van
Weleer. “Cibus Bibulus!”

1mits 10e beller en drie logo’s worden gevonden
2Lees meer hierover in de volgende “By the way . . .” # $ % % & ' ( ) * #

Lekker zingen
De lustrumcommissie heeft aan alles

gedacht. En ook aan een lied. Jullie
hebben het natuurlijk al ettelijke malen
voor de spiegel geoefend met het lus-
trumboekje in de ene en je haarborstel
in de andere hand. En dat was niet
makkelijk, want bij � Laat je boeken
staan � verval je als vanzelf telkens
weer in die goede oude Sesamstraatt-
une. We kunnen ons voorstellen dat de
tekst daardoor nog niet helemaal onder
jullie wiskundeknobbels zit, vandaar
dat we die hier nogmaals afdrukken.
En denk eraan: op de melodie van
‘Even aan m’n moeder vragen’ !

35 jaar geleden, �

♩ � A–Eskwadraat geboren,
Dat gaat nooit meer verloren �

 ♩ � Zo’n verjaardag moet je vieren
Een feest voor alle leden,� ♩

� � Het lustrum is de reden!
Laat je boeken staan, �

♩ � schuif gezellig aan,
zeg geen nee-hee,� �

� vie-hier het meh-het ons mee-hee!

Gala ‘De Laatste Zonde’
Het schip “Stad Harderwijk” zal

ruim zes uur lang de lokatie zijn waar
wij ons voor een laatste maal ongebrei-
deld aan onze zonden zullen overge-
ven. Opdat je ook in stijl je gulzigheid
enigszins kan stillen bestaat er de mo-
gelijkheid om samen met een groep
andere galagangers in een heus Harder-
wieker restaurant te dineren alvorens
in te schepen voor de nachtelijke vaart.
Aangekomen op het gala betaamt het
de heer de dame de gehele avond van
vele drankjes te voorzien. Na het nut-
tigen van deze drankjes en het plaatsen
van enkele danspasjes is de tijd rijp
om de dame te inviteren voor een be-
zoekje aan het dek van het schip. De
heer zal hierbij zijn rokjasje aan de
dame afstaan om haar voor de koude

te behoeden. Nog meer etiquette is
te lezen in het galaboekje dat men na
inschrijving ontvangt. Het einde van
het gala zal zijn om 04:00 uur, wanneer
het schip zal aanmeren. De bussen zul-
len dan klaarstaan op de kade om de
weemoedige A–Eskwadraters terug te
brengen naar de Domstad. Feestbees-
ten die liever eerder terug naar Utrecht
willen bieden wij door middel van een
tussenstop de gelegenheid met de bus
van 2.00 uur mee te gaan.

Koop nog deze week je galakaartje bij
de lustrumkaartverkoop. Toegang ga-
la incl. busreis: 20 euro. Meerkosten
diner: 25 euro. Dinerkaartjes zijn te
koop tot en met zaterdag 11 februari.

Geert Schotman

Dichterlijke vrijheid
Kom naar A–Eskwadraat!
vier je verjaardag met
borrels en hapjes
een feest voor je maag.
Lustrumdiner of een
eerstejaarspannenkoek,
eet je ongans, drink een
stuk in je kraag!

Kom naar A–Eskwadraat
vier je verjaardagsfeest
sportend en spelend,
een lust voor je lijf.
Groot compliment voor de
organiserende
lustrumcommissie van
Zeven maal Vijf!

JB

Op naar de zevende hemel
Lustrum! Twee zondes in een klap.
Ideaal voor, tijdens en na de openings-
avond.
Voor twee personen:
1 fles rum

2 oesters
1 reep slaafvrije chocolade

Open de fles, de schelpen en de choco-
ladewikkel. Schrok en slok alles naar
binnen. Lik tot slot elkaars tenen af.

Colofon
De BTW bedankt...

Jellie Weet Raad
Jan Beuving
Bloem
de TEXpErtZ
de Lustrumcommissie

De BTW bedankt niet...
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Puzzel?

M. zkt vr.
Heb jij er al één? Twee mag ook - vraag dat maar eens aan

Erik S. Geen kan niet. Nog liever een leven zonder zonden
dan een gala zonder date. Voor iedereen die nu pas tot dat
inzicht komt en voor iedereen die het wel wist, maar wie het
nog niet gelukt is, zijn wij er. Koppelaars bij uitstek. Stuur
je noodkreet naar jellieweetraad@a-eskwadraat.nl, dan
komt hij in ieder geval goed terecht. Anonimiteit zeker niet
gegarandeerd. Persvrijheid wel.

(huishoudelijke mededeling)
Snakt u ook naar vleesch noch visch? Bezoekt dan donderdag
AS het Lustrumdiner ‘De Verboden Vruchten’ en schrijft u in
voor de vegetarische track. Een uit de AS herrezen keuken-
team zet u wonderlijke gangen voor. Vreemd genoeg heeft
menigeen zich al ingeschreven voor het Visch-menu, maar nog
weinigeen voor de diersparende versie. Zonde!

(advertentie)
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