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Van de redactie

Beste borrelaar,

Een Intro-reünie zou niet compleet zijn
zonder “By the way . . .”. Daarom heeft
de redactie de handen ineen geslagen en
een speciale editie opgesteld om de dag
luister bij te zetten. Naast de borrel
is er vandaag ook nog een Mix-It-Up-
Feest, helaas niet met een introgerela-
teerd thema.

De redactie

Announce

Lieve borrelaars,

Deze donderdag is er weer een borrel,
en niet zo maar één! Het is de enige
echte intro-reünieborrel! Het is de ide-
ale kans om weer herenigd te worden
met je mentorkindjes, bij te praten on-
der het genot van een drankje én er is
zelfs de mogelijkheid om dit heugelijke
samenzijn vast te leggen. Leuke kiek-
jes voor het familiealbum! En heb je
nooit een A–Eskwadraatgezinnetje ge-
sticht, geen probleem! Dan willen wij
graag je borrelfamilie zijn! De bor-
rel is zoals gewoonlijk donderdag vanaf
16:30u in de MiBoKa.

Hopelijk tot dan!
Groetjes,
Sabine
BBCie
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Mail antwoorden naar
bbcie@a-eskwadraat.nl.

Laatste borrel?!?!?

Helaas, het is half november, maar al
wel de laatste BBCie-borrel van het
jaar. Maar wees gerust, er is nog ge-
noeg te borrelen dit jaar. Zo is er 20 de-
cember een gangborrel met onze buren
in het BBL, en zal de BBCie nog een
bierproeverij organiseren. En een spon-
tane borrel kan natuurlijk altijd ont-
staan! Houdt hiervoor de website van
de BBCie in de gaten, en kijk uit naar
posters. Ook kun je je op de website
opgeven voor de BBCie-Announce, en
dan krijg je automatisch berichten als
de BBCie iets te melden heeft.

Voor de volhardende borrelaar of fees-
ter is er nog een hoop te beleven. Zo
is er natuurlijk de Kroegenmarathon,
en de Afterpartcie zal dit jaar ook nog
een Kroegenmarathon Inhaalkroegen-
tocht en een OV-Kroegentocht organi-
seren. Ook zijn er nog een paar feesten
dit jaar: vanavond Mix-It-Up, 24 no-
vember Full House en 22 december een
eigen feest.

Reclame

• Komt allen naar de filmavond van
de EC op 28 november.

• Woensdag is de A–Eskwadraat-
kamer open tot maar liefst ze-
ven uur! Kom langs en haal een
broodje bapao.

Agenda

Vanaf 9:30 in Den Haag
Ngi IT-Congres
Jaarcongres voor IT-ers, met als thema
de digitale agenda van Neelie Kroes.

Vanaf 16:30 in MiBoKa
Intro-Reünie-Borrel
Lekker biertjes drinken en je afvragen
waarom je mentorgroepje er niet is.

17:15-17:30 op de borrel
Stop! Happy Time.
Biertjes met korting, en je mag ze aan-
raken.

Circa 18:45 op de borrel
Laatste ronde
En dan is de borrel voorbij. Tussen de
borrel en het feest kun je natuurlijk nog
een paar kroegen bezoeken.

22:00-4:00 in de Poema
Mix-It-Up-Feest
Thema: “Doe je ding met bling” o.d.z.
“Utrecht in da hood”.

LATEX-cursus

Jaloers op de prachtige opmaak van
deze “By the way . . .”? Wil je leren
mooiere werkstukken en artikelen te
maken? Doe dan mee met de Snel-
cursus LATEX van de TEXniCie. De
eerste les is al geweest, maar dat was
slechts een inleiding en de slides zijn
na te lezen op www.a-eskwadraat.nl/

latexcursus. De cursus uit korte pre-
sentaties op dinsdagen van 17:05-17:20,
en duurt tot het einde van het jaar.
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