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Agenda

8:30
Opstaan en ochtendgymnas-
tieken
De laatste keer dat wij je helpen,
daarna zul je het zelf moeten doen

9:00
Ontbijten en lunch maken
Bereid je goed voor op de laatste strijd

11:00
Het Eindspel
Eindelijk komen dan alle kaarten op ta-
fel voor de laatste slag.

12:00
Vertrek naar Utrecht
Na de winter komt de lente, na de tra-
nen komt de lach. En na het kamp
komt de busreis terug.

14:30
Aankomst Utrecht
Het einde van de kampdagen. Je mag
lekker naar huis, rust pakken voor de
daverende nakampdagen

Het ABC van A tot E

De B is van “By the way . . .” Deze
letter kan natuurlijk alleen maar ver-
tegenwoordigd worden door dit coole
blaadje. Maar de B staat voor zoveel
meer dat we het niet kunnen laten dit
toch nog op te noemen.

Bestuur: Dit jaar zijn dat Abe, Ru-
ben, Jori, Geertièn, Tom en Barbera.
Zij zetten zich full-time in voor de ver-
eniging, dus wees lief voor ze. Geef ze
af en toe een knuffel.

Boekverkoop: A–Eskwadraat koopt
zo goedkoop mogelijk boeken in, zodat
jij ze weer goedkoop kunt kopen. Don-
derdag zul je de boekverkoop in actie
zien.

BBL: Het Buys Ballot Laboratorium,
een van de gebouwen waar veel colleges
zijn en waar ook A–Eskwadraat huist.
Officieel heet het nu het Buys Ballot
Gebouw, maar iedereen kent het als het
BBL.

BBCie: De beste borrelcommissie ter
wereld die iedere twee weken een borrel
verzorgt, zij is zo bekend dat er zelfs
een publieke omroep naar is vernoemd!

De C is van Commissie, ook wel Cie
genoemd. De basis van onze vereniging,
voor bijna iedere activiteit die wij or-
ganiseren is een commissie. Er is een
commissie voor feesten, spelletjesavon-
den, natuurkundigen, wiskundigen, de
intro, excursies etc.

De D is van Dispuut Naast Cies heb-
ben we ook nog disputen. Deze zijn iets
losser, en draaien meer om de gezellig-
heid dan om het organiseren van acti-
viteiten.

De E is van EC De EC is de eerste-
jaarscommissie, een commissie die vol-
ledig uit eerstejaars (en Geertièn) be-
staat en allemaal awesome activiteiten
organiseert. Dus ga in de EC of ga naar
de activiteiten.

De F is van Fiets. Het studenten-
transportmiddel, niet onmisbaar, wel
ontzettend handig, vooral in september
als de bussen propvol zitten (probeer
maar eens in de ochtendspits met lijn
12 te gaan!). Let wel op dat hij niet
gejat wordt.

De G is van Gezelligheidskamer
Het kloppend hart van A–Eskwadraat.
Dertig vierkante meter vol banken,
spelletjes, koffie, koeken, cola, tijd-
schriften (we hebben de Donald Duck!),
chocola en mensen die hun pauze door-
brengen. Je vindt de kamer in BBL
269.

De H is van ’t Hooft Gerard ’t Hooft
won in 1999 de nobelprijs voor natuur-
kunde en is oud-voorzitter en erelid van
A–Eskwadraat.

De I is van Insièmi Een favoriet dis-
puut van de “By the way . . .”, vol met
bevallige dames.

Van de redactie

Lieve lezer,

We hebben goed nieuws en slecht
nieuws. Het slechte nieuws is dat dit
alweer de laatste dag is van het kamp.
Maar er is gelukkig nog veel meer goed
nieuws. Allereerst ligt het voor jouw
kleur nog helemaal open om het kamp
te winnen, dus maak je op voor een
stevige eindsprint. Het andere goede
nieuw is dat er ook morgen weer een
“By the way . . .”verschijnt, zodat je
kunt afkicken. Dus een fijne reis naar
huis en vermaak je in de tussentijd met
de derde “By the way . . .”

Veel leesplezier,
De redactie

Poll uitslag

Er zijn ruim 200 berichten binnen geko-
men en daaruit hebben we de volgende
uitslag weten te distilleren:

Mao gaat aan de leiding met ruim veer-
tig procent! Daarachter gaat poker met
’slechts’ twintig procent en daarna pes-
ten met maar vijtien procent. Wat ook
opvallend was dat er enorm veel foute
inzendingen waren. Zo stemde belache-
lijk veel mensen voor spel 4 terwijl er
maar 3 stonden, kwamen er een paar
vragen binnen varierend van “Wie leest
dit?” tot “Mag ik een breezer?”. He-
laas moeten wij mededelen dat de re-
dactie helaas geen breezers meer heeft
maar het wel een goed idee vindt voor
volgend jaar.
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De “By the way . . .”-fotostrip

Zoek de zeven verschillen

Een simpel kaarttrucje

Omdat wij bij de “By the way . . .” je natuurlijk ook wat wil-
len leren, hebben we hier een simpel kaarttrucje waarmee je
iedereen thuis weer kunt verassen!

Neem een standaard deck met kaarten en laat je toeschou-
wer blind een kaart kiezen. Terwijl je toeschouwer naar de
kaart kijkt draai jij de onderste kaart van het deck om. Draai
daarna ook je hele deck om zodat de onderste kaart nu bo-
venop zit. Laat je toeschouwer zijn/haar kaart weer terug
in het deck schuiven, let er op dat ze niet kunnen zien dat
het deck is omgedraaid! Leid je toeschouwer nu af en terwijl
je dat doet draai je weer het deck en de onderste kaart om.
Voila! Nu zit alles goed, behalve de kaart van de toeschouwer
die ondersteboven zit. Veel plezier met je goochelkunsten!

Kook

Beste eters,

Er hebben de Kook vele verzoeken
bereikt, om het recept van de zomers-
tampot openbaar te maken. Zorg dat
je voldoende pannen beschikbaar 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.

• 135 kg aardappelen

• 15 kg rookworsten

• 11 kg salamiworsten

• 8 kg cervelaatworsten

• 3.5 kg metworsten

• 7 kg uitlekgewicht ananas

• 17 kg appels

• 30 kg andijvie

• 36 kg uien

• 9 l melk

• 14 kg geraspte kaas

• 2 potten pesto

• 3 potten zongedroogde tomaten

• peper en zout

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 tevoren. 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 vegetariers
zijn er pesto en zongedroogde tomaten.
Voeg naar smaak zout en peper toe.
Stampen maar! Serveren met een glim-
lach (ook voor vega’s).

De Kook

Jarig!

Wie o wie is er vandaag jarig? Weet
jij het? Wij van de “By the way . . .”
weten het in ieder geval wel. Het is na-
melijk Simon den Broeder van groepje
Y! Gefeliciteerd, ook names de redactie.

Rectificatie

Sommigen van jullie hebben ons erop
gewezen dat in de vorige twee “By the
way . . .”’s dat Asielzoeker met de ’z’ ge-
schreven was, wat natuurlijk met de ’s’
geschreven moet worden!

Colofon

De “By the way . . .” bedankt:
Alle deelnemers aan de poll
Harold Vanderbilt

De redactie
Emile Broeders, Programmamaker &
Oorlogsverslaggver
Pepijn Overbeeke, Asielzoeker & Cor-
respondent
Marcel Scholten, Nieuwe Columnlezer
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