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Van de redactie
Lieve trouwe lezer,

Wat leuk dat je deze laatste “By the

way . . .” van de introductie van 2009
nu in je handen hebt! Geniet ervan, je
zult er geen spijt van hebben!

Hopelijk hebben jullie genoten van
de comedians van gisteravond en waren
de docenten van vandaag net zo grap-
pig. Wij vrezen het ergste . . .

Nu je de introductie bijna achter de
rug hebt, een groot aantal studiege-
noten hebt leren kennen, kennis hebt
gemaakt met een aantal ouderejaars,
je boeken hebt gekocht, de Uithof hebt
leren kennen, weet hoe je Actief kunt
zijn Naast Je Studie, hebt uitgeblon-
ken in sport en gisteren schaterlachend
over de grond rolde, ontbreekt er nog
maar een ding.

Een feest, met een borrel die eraan
voorafgaat.

Dat vonden wij van de “By the

way . . .” ook. Daarom staat in de
agenda, hier rechts van deze kolom,
een feest op de planning! Geniet ervan,
en succes met opstaan morgen!

We hopen dat je hebt genoten van de
introductie én van de “By the way . . .”!
En vergeet niet, volgend jaar is er weer
een intro! Wil je bij de volgende in-
troductie weer een rol van betekenis
spelen, laat dat dan even weten aan
het (volgende) bestuur (of aan de nieu-
we introductiecommissie)! Tot volgend
jaar, dan gaan wij op winterslaap!

De redactie

Møppënfjørd
Wanneer vervelen de goden uit Asgard
zich het minst?

Infebruari,wantdatisdekortstemaand

Wickie & Brickie

Het humeur van Brickie werd met de
minuut slechter door de mislukte po-
gingen en het gesar van Thor. Uitein-
delijk bereikte zijn woede een kookpunt
en wendde hij zich tot Thor: “Wat sta
jij nou te lachen met je ongeschoren
baard? Of ben je de verloren wedstrijd
van net nu alweer vergeten?”. Al gauw
wenste hij dat hij dat niet had gezegd,
want Thor pakte woedend zijn hamer
en kwam met grote stappen op hem
af lopen. Hij bracht zijn hamer hoog
boven zijn hoofd en haalde toen met
al zijn kracht uit. Wickie wist Bric-
kie net op tijd weg te trekken en met
een daverende klap kwam de hamer op
de grond terecht. De aarde schudde
lang door vanwege de klap en boven
hun hoofden begonnen de appels naar
beneden te vallen. Verheugd verzamel-
de Idun de appels, terwijl ondertussen
alle goden tevoorschijn kwamen. Uit-
eindelijk feliciteerde de oppergod Odin
Wickie en Brickie met de gelukte op-
drachten en leerde hen als beloning hoe
je bier moest brouwen. Bij het vallen
van de avond stond bijna iedereen met
een goed glas bier in de hand, want het
was Brickie en Wickie niet ontgaan dat
Odin een colaatje dronk.

Wordt (waarschijnlijk) niet vervolgd.

De introcommissie

Agenda

17:00 uur

Wickie-de-Viking-borrel
Met prijsuitreiking!
—
22:00

Introfeest!
In de Arena, onder het stadhuis.
Een introfeest kan niet zonder thema,
dit jaar luidt het thema . . .(spannend
muziekje) . . .Eerstejaars in het paars,
mentoren achterstevoren !

Comic

Colofon
De “By the way . . .” bedankt . . .

De introcommissie
De Kook
De copyshop in Schoonloo
Het kopieerapparaat in het BBL

Redactie

Bart Russel
Dick van Dam| voorkant |



Van de Kook

Beste eters,

Er hebben de kook vele verzoeken be-
reikt om het recept van de zomerstamp-
pot, de appelmoes en de pannenkoeken
openbaar te maken.

Hierbij dus, in dit bewaarexemplaar
van de “By the way . . .”, doet de Kook
al haar geheimen uit de doeken:
Zorg dat je voldoende pannen beschik-
baar hebt, evenals negen vriendjes om
te helpen met schillen en bakken. Met
zijn tienen ben je vanaf negen uur ’s
ochtends tot half zeven ’s avonds bezig.

Zomerstamppot voor 330 man

112 kg aardappelen
12 kg rookworsten
9 kg salamiworsten
7 kg cervelaatworsten
3 kg metworsten
6 kg uitlekgewicht ananas
15 kg appels
25 kg andijvie
30 kg uien
8 l melk
12 kg geraspte kaas
2 potten pesto
3 potten zongedroogde tomaten
zout
peper

Schil de aardappels, en snijd deze in
grove stukken. Leg de rookworsten 15
minuten in heet, maar niet kokend wa-
ter. Snijd alle worsten. Bak de salami-,
de met- en de cervelaatworst goed uit.
Schil de ui en versnipper deze. Snijd
de gewassen paprika in stukjes. Fruit

de ui en de paprika. Snijd de andijvie
in reepjes. Zet 4 uur van tevoren de
aardappelen met ruim water op. Na
twee uur is de aardappel gaar. Was
en blancheer de andijvie een half uur
van te voren. Warm de melk op. Meng
gelijkmatig de aardappel, ananas, ap-
pel, andijvie, ui, melk en de geraspte
kaas. Voor omnivoren moet de worst
toegevoegd worden, voor de vegetariërs
is er pesto en zongedroogde tomaten.
Voeg naar smaak zout en peper toe.
Stampen maar! Serveren met een glim-
lach (ook voor vego’s).

Appelmoes met ijs voor 330 man

42 l roomijs
66 kg appel
7 kg rozijnen
1 bus kaneel

Wel de rozijnen in water. Schil de ap-
pels en snijd deze in grove brokken.
Zet de appels met een bodem water op.
Af en toe roeren en stampen. Wanneer
de appel tot moes is gekookt rozijnen
toevoegen en een uur op zacht vuur
laten staan. Regel het zo dat iemand
anders de afwas doet; de pannen zijn
nogal vies.

Pannenkoeken voor 330 man

19 kg bloem
89 stuks eieren
38 l melk
4 bussen poedersuiker
4 potten stroop
3 l zonnebloemolie
zout

Mix, bijvoorbeeld met behulp van een
betonmixer, alle ingrediënten. Heb lol
en bak pannenkoeken. Let er wel een
beetje op dat het rookalarm niet afgaat.
Dan zou het zo maar kunnen dat je hal-
verwege moet stoppen met bakken, en
dat is zonde.

Kookploeg “Nordic Wokking”

Prijsvraag
Het nieuwe intro-thema is (om wat

voor reden dan ook) voor velen altijd
een must om te weten.

Tot nog toe houdt elke introcommissie
haar thema echter geheim tot het mo-
ment dat ze er zelf op een (hoe raad
je het) introthemabekendmakingsborrel
voor de dag mee komen.

Daarom komen we nu met een ludieke
prijsvraag: Mail ons het introthema!
Antwoorden kunnen worden ingezon-
den naar btw@a-eskwadraat.nl tot en
met de dag voordat de introcommissie
van 2010 haar eerste vergadering heeft.

Om neutraliteit te behouden zullen
we deze inzendingen niet delen met de
introcommissie en zijn mensen die in
de commissie komen te zitten uitgeslo-
ten van winnen (deelnemen mogen ze
uiteraard wel).

Mocht na de introthemabekendma-
kingsborrel één of meerdere inzendin-
gen correct blijken te zijn, dan zal de
“By the way . . .” één inzender die cor-
rect was hier uitloten en voor diegene
hebben we dan een leuk prijsje. Dus:
gebruik je inzicht en doe mee!

Comic
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