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Actieve vereniging

Redaktioneel
Dat is gemakkelijk. Als je het eerste nieuwsblad aan het einde van
het collegejaar uitbrengt, dan zit je na de vakantie meteen in de tweede
jaargang. Dit blaadje brengen we al in de intro uit, zodat de leden
meteen op de hoogte zijn van onze activiteiten. We hopen de leden
zo meer te betrekken bij onze vereniging. Zoals de oude leden nu
ook kunnen merken, sturen we deze nieuwsbladen op naar je studieadres, zodat je ook altijd zeker bent van het verkrijgen van ons blad.
Het is de bedoeling dat het blaadje maandelijks gaat uitkomen. Maar
zo’n blaadje ontstaat natuurlijk niet vanzelf. Dus mocht je interesse
hebben om te helpen bij het maken van Thalia’s nieuwsblad, meld je
dan gerust bij iemand van het bestuur. Ook inzendingen van eigen
stukjes, gedichtjes, puzzels, intieme verhalen en strips zijn van harte
welkom.
Namens de redaktie, Mariëlle Weerts

Erelid: Hans Janssen
Tijdens
de
afscheidsreceptie
van Hans Janssen
op dinsdag 23 juni,
hebben de bestuursleden Hans een oorkonde uitgereikt
waarop staat dat hij
erelid is van Thalia.
Hij is erelid geworden, omdat hij altijd klaar stond om het bestuur te helpen met serieuze zaken, maar ook
enkele grappige acties, zoals het kraken van
een nieuwe Thalia-kantine, zijn aan hem te
danken. Ook zette hij zich iedere dag natuurlijk weer in voor alle informatica studenten.
En daarvoor willen wij zeggen:

Hans, bedankt !!

Ledeninschrijving
Ook dit jaar kan iedereen zich weer opnieuw
inschrijven om lid te worden en vooral te blijven van Thalia. Het lidmaatschap kost maar
één heel tientje.
Vanaf dit jaar bestaan ook de lidmaatschappen voor de gehele studieduur weer. Deze
kosten F35,-. Inschrijven kan in de pauzes in
de Thaliakantine.
Daar zijn ook onze zwart-gele Thalia T-shirts
te koop, ook voor maar één tientje.

Zoals ieder jaar hopen wij dat onze leden een hoop plezier beleven
met onze vereniging. Dit gaat natuurlijk niet vanzelf. Zeker niet in
deze tijd van druk, druk, druk. Daarom zijn wij ook van onze leden
afhankelijk. Het is natuurlijk het fijnst als veel van onze leden het
bestuur en de commissies eens een handje willen helpen, zodat niet
alle druk op de schouders van enkele personen komt te liggen. Wij
zoeken mensen die ons bijvoorbeeld met de volgende taken willen
helpen:
• Het organiseren van activiteiten.
• Zorgen voor sfeer in de Thalia kantine
• Het schrijven in onze nieuwskrant.
• Het organiseren van excursies naar bedrijven.
• Het maken van een papieren smoelenboek.

Voor degene die toch nog denken: “druk, druk, druk..”, ook met
reacties en goede ideeën zijn wij erg blij.
Heb je interesse:
• onze brievenbus op de 5e verdieping is
altijd hongerig
• ons emailadres is altijd op zoek naar
Dinsdag 18 augustus
leuk contact: thalia@sci.kun.nl
• en de bestuursleden en commissieleden
13:30
staan altijd klaar voor een praatje…
Thalia intro presentatie
16:00

AGENDA

Thalia intro borrel.
Alle informaticastudenten zijn welkom
21:30

Beestfeest!!

Maandag 31 augustus
8:45

Begin semester
Vrijdag 6 september
16:00

Overleving-eerste-week-borrel
Woensdag 9 september
19:30

Bowlingtoernooi
Inschrijving in Thalia-kantine

Donderdag 1 oktober
12:30

ALV
Alle leden zijn uitgenodigd

Thalia: de zangeres
Een tijdje gelden kreeg ik erg veel
complimenteuze mailtjes. Ze waren allemaal
geschreven in het Spaans. Ik heb ze dus eerst
moeten laten vertalen door een huisgenootje
van me.
Fans van mij schreven dat ik heel goed kan
zingen, (nou mij wil je niet horen hoor), heel
goed kan acteren en dat ze iedere avond naar
me keken op TV, omdat ze die soap zo leuk
vinden. Na een tijdje zoeken op het internet,
vond ik dus een zangeres die Thalia heet. Ze
is geboren in Mexico. Fans van haar dachten
dus eindelijk een emailadres van haar gevonden te hebben, waar ze met haar konden communiceren. Wil je meer over haar te weten
komen? Kijk dan eens op:
http://www.kevlocke.com
Ook wordt zij vernoemd op een andere site,
die gaat over de muze Thalia. Hier kun je
dus lezen waar de naam Thalia vandaan komt.
Hier vonden we tot onze blijdschap ook een
link naar onze site!
http://www.thalia.org
Mariëlle Weerts, Voorzitter Thalia
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Student Homepages
Sinds vorig jaar kunnen de leden van Thalia ook hun eigen homepage maken. Kijk maar eens naar de homepages van onze leden op:

www.sci.kun.nl/thalia/students
Om aanwezig te zijn in cyberspace moet je je natuurlijk wel aan een
aantal regels houden. Daarom hebben wij een reglement opgesteld
dat door jou zelf en twee bestuursleden ondertekend moet worden.
Het reglement kun je vinden op bovengeoemde site en een papiere
versie in de Thalia kantine. Als je het ingevuld en ondertekend hebt,
gooi het dan in de Thalia brievenbus op de 5e verdieping bij de
inleverbakken. Na een tijdje krijg je per email bericht dat je homepage aangemaakt is. Voor verdere informatie over hoe je dit allemaal moet doen, kun je kijken op vernoemd internetadres of mail
naar:

thaliahomepages@sci.kun.nl

Hoezo informatici niet sportief?
Mocht je denken dat informatici niet sportief zijn, dan heb je het
helemaal mis. Dit blijkt wel weer uit het feit dat in de afgelopen drie
maanden Thalia-leden twee basketbal toernooien en een volleybal
toernooi hebben gewonnen. Hiermee de traditie voortzettende dat
als ze ergens aan meedoen ze het ook winnen. (Gedurende het jaar
zijn ook verschillende dart-, pool- en biljarttoernooien gewonnen
en de Desda/Sigma-biljart-wisselbeker is al bijna vast in Thalia handen.(2 opeenvolgende jaren gewonnen)).
Een andere prestatie van formaat was het behalen van de finale van
de Interne Basketbal Competitie van het sportcentrum. In deze competitie was Thalia met twee teams vertegenwoordigd. Het ene team
is glorieus laatste (16e) geworden en het andere tweede. Voor de
finale was een complete spelers-uitrusting vervaardigd. Thalia shirts
met bijpassende Thalia Dream-Team broekjes konden helaas het
nipte verlies niet voorkomen.
Maar dit jaar heeft Thalia wel bewezen ook op sportief gebied bij
de beste te horen.
Gert-Jan, EVC

Het bestuur feliciteert het Thalia Dream Team met het
behalen van de tweede plaats:

Hartelijk Gefeliciteerd!

Prijspuzzel: Het smurfenfeest
Los het volgende probleem op en win een CD-bon van F40,-!! Oplossingen kun je sturen per email of gooi ze in de brievenbus op de 5e
verdieping.

In het smurfendorp is het feest. Daarom houden zij een sportwedstrijd.
Daarvoor moeten ze in twee groepen worden ingedeeld. Grote smurf
heeft de helft van de smurfjes een groene muts gegeven en de andere
helft een gele muts. De smurfen kunnen zelf niet zien welke kleur muts
zij op hebben. Zij gaan één voor één de sporthal binnen. Verzin een
algoritme dat iedere smurf moet uitvoeren, zodra hij door de deur van
de sporthal stapt, zodat zij nadat de laatste smurf dit algoritme heeft
uitgevoerd, in een groene-mutsen en een gele-mutsen groep verdeeld
zijn.
Let op de smurfen mogen op geen enkele manier met elkaar communiceren!

ALV en bestuurswisseling
Zoals jullie allemaal in de agenda hebben kunnen zien, is er 1 oktober
de Algemene Leden Vergadering. Op deze vergadering wordt onder
andere het nieuwe bestuur gekozen, maar dit is ook een uitstekende
gelegenheid om je gedachten over onze vereniging los te laten. In het
begin van de vergadering mogen er agendapunten worden ingebracht.
Denk dus eens goed na over onze vereniging. Wat gaat er goed, wat
kan er beter en wat missen jullie nog?
Zoals ik al zei, wordt er ook een nieuw bestuur voorgesteld. Alle bestuursleden zullen in de aankomende ALV aftreden. Ik wil bij deze
iedereen bedanken voor de prettige samenwerking. Ik zal ze nog even
op een rijtje zetten:
• Voorzitter: Mariëlle Weerts
• Secretaris: Martin Bruggink
• Penningmeester: Jeroen Houba
• Voorzitter KC: Michel Schaake
• Voorzitter PC: Bram de Kruijff
• Voorzitter EVC: Gert-Jan Haverkamp
Het huidige bestuur stelt het volgende bestuur voor:
• Voorzitter: Martin Bruggink
• Secretaris: Miek Gieben
• Penningmeester: Bas Passon
• Voorzitter KC: Jelte Jansen
• Voorzitter PC: Jeroen Kratz
• Voorzitter EVC: The-Vihn Nuygen
Natuurlijk mag ieder Thalia-lid zich aanmelden om bestuurslid te worden. Deze namen zullen in de stemming op de ALV meegenomen worden.
Mariëlle ‘Nog jullie eigen voorzitstertje’ Weerts

Laat je stem horen
en kom naar de ALV
op donderdag 1 oktober
om 12:30 !!!

