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Agenda

Te vroeg

Opstaan

Pff wat een abrupt einde van mijn
schoonheidsslaapje.

—

8:30

Ochtend gymnastiek

Oeh aah fanatiek!!

—

11:00

Bosspel

Doe zoals houthakker Harm doet!

—

14:15

Terug naar kamp

Nu eventjes de tijd om lekker te chillen
met je mentorgroepje.

—

15:30

Waterspelen

Dit jaar maar liefst zonder meer!!!

—

19:00

Eten

De kook heeft een heerlijke stamppot
voorbereid... of iets met pasta.... offe-
hhh... lekker eten.

—

20:30

Corvee

Bah...

—

22:00

Eindspel in pyjama

Zou het slaapverwekkend zijn dan?

—

24:00

Feesten & slapen

Have you got the moves like jager?

Rubriek in 60 seconden

Het 60 seconden rubriekje. Op het
kamp worden veel spellen gespeeld.
Wij, de redactie, zijn ook enthousiast
geworden van al deze spellen. Daarom
houden wij nu ook een wedstrijd onder-
ling: ieder redactie lid heeft 1 minuut
de tijd om een rubriek te schrijven,
wanneer de tijd op is zal de laptop
onder zn neus weggetrokken worden.
De persoon die het meest vermakelijke
stukje heeft geschreven wint een pen.
Ik zal het spits afbijten; dit is RU-
BRIEK IN 1 MINUUT!

Bas:

Vroeger toen ik 8 was, ging ik met een
vriend van mij naar bussen zwaaien.
Het was heel bevredigend als er een bus
langs kwam, dat wij gingen zwaaien en
dat de buschauffeur terug zwee. Af en
toe namen we pauze van het drukke
schema bomen klimmen en stoepkrijten
om aan de rand van de weg te zitten,
wachtend tot er een bus kwam zodat
we lekker konden zwaaien. Wanneer de
buschauffeur niet terug zwee, moesten
we wachten op de volgende om onze ge-
nots anticipatie tot een climax te bren-
gen. Daardoor bleven we maar wachten
en wachten en wachten. Nu ik wat ou-
der ben, en daarom meer ervaring heb,
weet ik dat mijn plan van aanpak niet
handig was. Mocht ik ooit ingehuurd
worden om naar bussen te zwaaien dan
zou ik het anders aanpakken dan toen;
nu zou ik op een andere plek gaan staan
en het bussenschema erbij pakken. Aan
het begin van de studie ben je precies
als het kleine mannetje dat naar bus-
sen wilde zwaaien, je staat nog aan het
begin van je latijn en hoopt in de toe-
komst hier erg gelukkig van te worden.
Maar als je later terug kijkt dan snap
je niet waar al die drukte van kwam. Ik
wil jullie daarom veel geluk wen . . .
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H is houthakker, die hakt zo graag hout
I is intro, die net zoveel waard is als
goud
J is jager die de naam Joren draagt
K is kennismaking, waarbij je om ie-

dereens naam vraagt
L is leuk.
M is muziek, de BMN is vet!
N is naar de Uithof gaan, want dat
geeft je onwijs veel pret

Ondertussen in Someren

Word actief!
Beste eerstejaars-persoon,
Waarschijnlijk is dit het begin van je
studententijd. Naast studeren is er een
hoop te doen bij A-Eskwadraat! Zo
kun je als eerstejaars in de eerstejaars-
commissie, die allemaal leuke activi-
teiten organiseert. Of de altijd gekke
Axicie, die bijvoorbeeld afgelopen jaar
onder andere het succesvolle wolspel
en het gezellige Actieve LedenWeek-
end heeft georganiseerd. Nota bene:
Als jij besluit actief te worden, mag jij
ook mee op het Actieve LedenWeekend
van volgend jaar*. Daarnaast zijn er
nog vele andere commissies, zoals de
TeXniCie: voor al uw LaTeX-werk, de
Sportcie: voor alle sportgerelateerde
activiteiten, de BBCie: voor al uw
borrels, de FantaCie: voor al uw spel-
letjes(avonden), de Feestcommissie:
voor al uw feesten, en nog veel meer!
Dus kijk vooral goed rond op maan-
dag 7 september aanstaande, bij het
ALFAS (Het Actieve Leden Festival
A-Eskwadraat en Sticky), waarbij veel
van de commissies een stand hebben
en je alles kunnen vertellen over wat
welke commissie precies inhoudt.
De redactie

*Als je je op tijd inschrijft en mits je

ook daadwerkelijk actief wordt. Er is

geen garantie dat ieder actief lid mee

kan en er kunnen geen rechten worden

ontleend aan dit stukje over de AxiCie,

aangezien het niet door de AxiCie is ge-

schreven.
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Cursus richtingsgevoel
Morgen wordt er voor belangstellen-
den een cursus richtingsgevoel georga-
niseerd. We adviseren vooral dames
van het vrouwelijk geslacht om deel te
nemen. De cursus zal starten om 3 uur.
Plaats: Wanneer je met je rug naar het
BBG-gebouw staat, dan komt de zon
op in het gevoelsmatige westen. Ver-
volgens loop je dertig meter in oost-
westelijke richting en ga vervolgens 257
graden de hoek om.Vervolg nu je weg
in de richting die haaks staat op de

tegenovergestelde richting van waar je
net niet vandaan kwam. Loop nu een
eindje rechtdoor. Let op, deze aanwij-
zing wordt vaak verkeerd begrepen. We
bedoelen de kant waar je duimen naar
toe wijzen als je je handen achterste-
voren om een omgedraaide koekenpan
legt. Vanaf dat punt staat de route
aangegeven met lila-turquoise bordjes.
Niet te verwarren met de bordjes naar
de cursus figuurpoepen die zijn violet-
licht-blauw.
Hopelijk tot dan. Onthoud: De naald

van het kompas hoeft niet onder je
schoen te zitten!

Houthakpuzzel

Houthakker Harm besluit om 10 bo-
men te planten (niet om groene redenen
ofzo, Harm doet het voor het geld). Hij
wil de bomen zo planten dat er 5 ver-
schillende lijnen zijn waarop ten min-
ste 4 bomen staan. Geef een mogelijk
boomplantschema of verklaar Houthak-
ker Harm voor gek.

Speculaaskruidige redactionele tweestrijd

Bas: Ik heb een goed idee, ik wil graag mn ongezoute mening

kwijt over al die mensen die zeiken dat pepernoten veel te

vroeg in de winkel liggen; die mensen zijn hartstikke suf.

Tara: Kakkie, ik ben zo iemand.

Bas: Wat?? Hoezo dan? Laat ons lekker pepernoten eten

in plaats van je zure zult over de wereld uit te smeren.

Tara: Ja maar het probleem is dat half augustus die peper-

noten in de winkel liggen, oh over vier maanden is het feest,

maar zodra het feest echt begonnen is zijn die dingen er niet

meer en komen pepernoten je neus uit.

Bas: Jij komt nu uit mn neus uit.

Tara: We vragen het de lezers wel.

Bas: ”Hmm, daar ben ik een beetje hesitant in mooi angli-

sisme trouwens; hesitant.

Tara: Wel hésitant peut-être

Bas: Oh poeh, je sprak net ook al Spaans śı, Hablas

Español?

Tara: No hablo Espanol. Kan je ook zeggen: ik moet naar

het vliegveld gaan

Bas: Yo tengo que ir al aeropuerto

Dus, vinden jullie dat pepernoten wel of niet te vroeg in de
winkel liggen. SMS dan TE VROEG of NEE LEKKER naar
0634039633.

Verloren schoen
Graag jullie aandacht voor het volgende bericht. Gezocht:
Maaike is gisteren na het avondeten haar linkerschoen kwijt
geraakt. Het was een bruine. Wanneer we hem vinden zal
die voor de rechter moeten verschijnen. Omdat we vermoeden
dat het om een misdrijf gaat.

Verjaardagen
Vandaag is mentor Daan van Laar jarig en wordt maar liefst
19. Ook is Tessa Kruiger vandaag 18 geworden! Gefeliciteerd
iedereen. Mocht je ze tegenkomen geef hem/haar dan een
dikke knuffel.

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

De Introductiecommissie
Acda en de Munnik

De redactie

Abe Wits, Doet dingen

Bas te Kolste, Was alert

Tara Fokker, Deed mee

Erik Boddeüs, Welja, Erik
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