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Van de redactie

Lieve lezers,

De laatste week van het lustrum is he-
laas alweer aangebroken. Maar niet ge-
treurd, er is deze week nog een hoop
leuks te doen! Zo kun je onder andere je
bèta-spellingskwaliteiten testen op het
Bètadictee, is er een symposium over
de toekomst van gaming en wie wil er
nou niet naar een gala in een prach-
tig kasteel? Kijk in ieder geval ook in
de agenda naar de andere activiteiten!
Veel lustrumplezier deze week!

De redactie

Van de Lustrumcommissie

We zijn over de helft! De lustrum-
commissie wil verder alle sportteams
van A–Eskwadraat feliciteren, aange-
zien bij elke sport een team heeft ge-
wonnen! Uiteraard was ook de Retro-
LAN-party een groot succes: vele deel-
nemers waren vanaf ’s ochtends vroeg
tot ’s avonds laat druk in de weer met
games van vroegâh, die ook nog gewon-
nen konden worden! En we gaan er van-
uit dat komende week net zo leuk gaat
worden!

De Lustrumcommissie

P.S. Galakaartjes zijn t/m morgen te
koop!

Blind speeddaten

Ben je ook gedumpt op Valentijnsdag,
of heb je iemand gedumpt en ben je nu
onverhoopt nog steeds single? Doe dan
mee met het Blind-Speed-Daten-Eten
met onze zusjes! Dit is je laatste kans
om iemand te scoren voor het gala, we
zullen voor blauw briefpapier en zilve-
ren pennen zorgen. Het daten gebeurt
blind, dus maak je geen zorgen over je
brakke toestand. Na afloop is er een
borrel waarop je met stemherkenning
je favoriet terug kan vinden. Schrijf je
in via de site!

De AxiCie

Moordspel

Weet jij straks het raadsel van dit
stukje te doorgronden met je priemende
blik?

Velen pogen een mooi resultaat (of zelfs
resultaten) te halen in een kansrijk spel
vol raadsels.

Gezien het feit dat in het verleden
maar enkele de clues hebben begrepen
is er nog genoeg mogelijkheid om mee
te doen en punten te scoren. Wil je
ook weten wie Bowser vermoord heeft?
Schrijf je nu nog in.

De FantaCie

1971

Veertig jaar geleden werd A–Eskwa-
draat opgericht. Wat gebeurde er nog
meer in 1971?

• Ajax wint de Europacup 1.

• Bangladesh scheidt zich af van
Pakistan. Later in het jaar vindt
het grote concert voor Bangla-
desh plaats.

• Jutphaas en Vreeswijk fuseren tot
Nieuwegein.

• Jim Morrison wordt dood aange-
troffen in een badkuip.

• Greenpeace en Artsen zonder
Grenzen worden opgericht.

• ‘Bridge Over Troubled Water’
van Simon & Garfunkel is het
meest populaire album van het
jaar.

• De films ‘A Clockwork Orange’,
‘Diamonds Are Forever’ (zevende
Bondfilm) en ‘Shaft’ komen uit.

• In Egypte wordt de Aswandam
geopend. Vlak voor het ope-
nen van deze dam is één van
Egypte’s meest bekende monu-
menten - Aboe Simbel, een tem-
pel die in de rotsen uitgehouwen
is - verplaatst, zodat deze niet in
het Nassermeer zou verdwijnen.

Lustrumagenda

21 februari, 20:00
Bètadictee
Weet jij hoe je schrödingervergelijking
spelt? Schrijf je dagelijks scheikundige
formules voluit? Stel dan je spelvaar-
digheden tentoon en doe mee aan het
dictee.

22 februari, 17:00
Blind-Speed-Daten-Eten met
onze zusjes
Hoe vreemd het ook klinkt, er is niets
zo leuk als daten met onze zusjes. Grijp
daarom de kans en luister naar wat er
rondzwerft.

23 februari, hele dag
Lustrum Symposium
Compleet in thema gaat het sympo-
sium over de toekomst van het gamen.

24 februari, 17:30
Almanakpresentatieborrel
A–Eskwadraat gaat samen met veel
van haar zusjes tegen elkaar spor-
ten bij wat ongetwijfeld het grootste
Bt̀asporttoernooi is van Nederland is.

25 februari
Gala
Mooie kleding een mooi kasteel, wat
heb je meer nodig voor een spetterend
gala als afsluiting van de lustrumwe-
ken?

26 februari
8-gangen diner
Na zulke zware weken heb je een goede
maaltijd nodig om weer bij te komen.
Acht mooie gangen aan eten gekookt
door iedereens favoriete kookcommis-
sie.

(advertentie)
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Bovenstaande comic komt, net als die
van editie 8, van the Perry Bible Fel-
lowship. Er komen geen nieuwe comics
meer bij, maar er staan er bijna 200 op
www.pbfcomics.com.
c©Nicolas Gurewitch

Jarig

Vandaag hebben we maar 2 jarigen bij
A–Eskwadraat: Eva Oerlemans (24) en
Wessel Cordes (19). Maar niet ge-
treurd, er zijn veel meer jarigen in de
wereld, zoals Anthony Daniels en Alan
Rickman (beide 65), die bekende ac-
teurs zijn. Allen gefeliciteerd!
Wist je dat Eise Eisinga - bekend van
het gelijknamige planetarium in Fries-
land, H.P. Berlage - architect van de
gelijknamige beurs in Amsterdam - ook
ooit op deze dag jarig waren?
Verder was er in 1985 op deze dag een
Elfstedentocht, die toen gewonnen is
door Evert van Benthem. Ook is op
deze dag in 1811 de ontdekking van
chloor wereldkundig gemaakt.

De prinses en de paddenstoel

...en stond oog-in-oog met een mooie
prinses. “Ach, dètabecaan, u heeft me
gered van die anbetante schildpad! He-
laas ben ik mijn toverstaf verloren, an-
ders had ik u terug naar huis kunnen
sturen,” zei ze verdrietig. “Nou, graag
gedaan hoor, maar ik vrees dat ik u niet
kan helpen. Ik heb alleen dit ding...”
antwoordde hij, terwijl hij het stokje
omhoog hield... “Maar... dat is mijn
toverstaf”, riep de prinses verrukt. En
ze nam de staf, zwaaide er drie keer mee
en knipoogde naar de bitedecaan. Op-
eens stond hij weer in zijn zonnige kan-
toor. Er werd wéér op de deur geklopt,
en de rare jongen kwam binnen. “Ah,
oe ies wier toeroeg. Het ies u geloekt
de principessa toe bevraaiden!” De de-
caan keek blij verast. “Was dat het,
wat ik moest doen? Pfoe, het was wel
een hele belevenis hoor. Maar het is
goed dat ik je heb kunnen helpen. Oh,
hier is nog het doosje dat je me gegeven
had. Het was erg nuttig!” De jongen

maakten het doosje open en haalden er
een sterkoekje uit. Hij verorberde het
koekje met en dartelde het kantoor uit.
“Grazie! Toet zjiens!” riep hij nog.
En de decaan? Diffuus zat hij achter
zijn bureau. “Voor mij geen avonturen
meer, kom maar op met al die saaie ver-
slagen, ik wordt er tenslotte voor but-
taald!”

Colofon

De “By the way . . .” bedankt . . .
Lustrumcommissie
AxiCie
FantaCie

Redactie
Amarins van de Voorde
Lars Einarsen
Sjoerd Boersma

Lustrumkruiswoordraadsel Horizontaal: 1. gratis bier krijg je op de... 5. activiteit
vol met vampieren 6. wordt veel gedronken tijdens 1 en 3
horizontaal 8. dit getal zie je veel deze weken 9. activiteit
vol praatjes over games 11. een speelse jongen? 13. commis-
sie die van een extra feestje houdt 15. deze sponsor houdt
van zekerheid 18. Praeses van de Biercantus 20. de eer-
ste lustrumactiviteit 22. 1000 beetjes? 23. activiteit voor
oud(e)-leden 24. denk..., ...hal 25. activiteit die nuttig is om
van 19 vertikaal af te komen

Vertikaal: 2. 6-tal hoofdpersonen 3. welk lustrum is het?
4. prachtig feest in een kasteel 6. deze activiteit vind je in
een pub? 7. één hapje geheugen? 10. deze sponsor houdt
van techniek 12. tijdens deze activiteit kun je lekker racen
13. commissie die zorgt voor ontspanning en gala-dates 14.
deze commissie heeft aan tijd geen gebrek 16. lekker jezelf
opvouwen na 25 horizontaal 17. ... schrijft veel deze weken
19. veel mensen hebben zo’n dier na 5 horizontaal of 6 ver-
tikaal 20. deze sponsor helpt je met je computerproblemen
21. deze ‘groene’ commisie is net een rockband
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