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Redaktioneel

Activiteiten

Het nieuwe collegejaar is alweer in volle gang. Voor velen betekent Nederlands Kampioenschap Programmeren
dit weer nieuwe onderwerpen en nieuwe mensen. Gelukkig zal er Elk jaar wordt het Nederlands Kampioenschap Programmeren (NKP)
voortaan één ding vertrouwd zijn. Het is ons weer gelukt om een gehouden.Dit jaar wordt het georganiseerd door Inter-Actief, de
volle nieuwsbrief met berichtjes van allerlei aard in elkaar te zetten. studievereniging van informatica van de Universiteit Twente. Het NKP
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AGENDA

De BBC is aan het vernieuwen!
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Reorganisatie bij informatica

De intro uit eerste hand!

Eerst was informatica een onderdeel van de faculteit ‘Wiskunde &
Informatica’. Deze faculteit heeft zich gesplitst en ‘Informatica’ en
‘Wiskunde’ zijn subfaculteiten geworden van de grote faculteit ‘Natuurwetenschappen, wiskunde en informatica’. Mede daardoor is er
de laatste tijd bij informatica veel veranderd in de structuur. Zoals
jullie allemaal wel hebben gemerkt zijn er hierdoor enkele mensen
vertrokken, maar wat natuurlijk erg belangrijk is: Hoe gaat het nu
verder? Daarom willen we nu proberen uit te leggen hoe de nieuwe
subfaculteit ‘Informatica’ in elkaar zit. In onderstaand plaatje staat de
nieuwe structuur weergegeven. Nog niet alle plekjes zijn precies ingevuld, maar daar wordt hard aan gewerkt.

Op zondag 16 augustus ging ik ‘s avonds vol goede moed op weg naar
Nijmegen om voor het eerst kennis te maken met m’n mentorbroertjes,
mentorzusje en natuurlijk m’n mentorpapa’s. Bij papa Gert-Jan thuis
hebben we eerst een aantal kennismakingsspelletjes gedaan, maar niet
eens namentreintje en krantenmeppertje! (Shame on you, papa’s!).
Later op de avond zijn we naar een gezellig café gegaan waar de stemming er pas echt goed inkwam (waar een “beetje” drank al niet goed
voor is...).
De volgende dagen allemaal praatjes over de studie e.d. maar na 1 uur
heb je de collegezaal, inclusief de spreker, wel weer gezien. De openingsmarkt was wel weer lachen; allemaal leuke gadgets opgehaald en gewonnen (radio, cd’s, en vooral veel Heineken spullen).
‘s Avonds gaat het feesten gewoon door; we leven er vrolijk op los,
terwijl m’n bankrekening ligt te creperen. Het integreren wil ook best
vlotten, hoewel de eetafspraken wat minder gaan.Het weekend was het
leukste onderdeel van de intro; we zijn naar het “Vette pech voor de
kabouters”-weekend geweest en het was ‘KEIGOED”! Alleen maar
onzinnige dingen gedaan ten koste van de kabouters.
De sportdag was ook best gezellig, ondanks alle regen. Een paar onderdelen gingen daardoor niet door, maar wat wel doorging hebben we
overtuigend gewonnen. Dat was eigenlijk ook geen verrassing voor de
papa’s, want Thalia schijnt op sportgebied altijd te winnen.
Overdag hebben we verder ook nog een keer een verhalenspel gedaan
en we zijn een keer wezen karten; allemaal zeer vermakelijk tijdverdrijf.
Het feesten ‘s avonds gaat nog steeds door; enkele hoogtepunten
waren het Beestfeest, de spelletjesavond en als afsluiter het I-feest.
Persoonlijk vond ik het een “Keigoeie” intro, en iedereen die dat niet
vond: Vette pech voor hun!
Tot slot zou ik wel even m’n Papa’s Jelte, Gert-Jan en Michel willen
bedanken, want zij hebben een hoop bijgedragen aan de lol!
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De subfaculteit ‘Informatica’ heeft twee directeuren. dit zijn de
onderwijsdirecteur, Theo van der Weide, en de onderzoeksdirecteur,
Rinus Plasmeijer. Zij zijn ook het hoofd van twee van de vier onderzoekslijnen. De andere twee hoofden zijn: Henk Barendregt en Frits Vaandrager. De directeuren zijn verantwoordelijk voor het onderzoek en
het onderwijs. Daarvoor zijn een onderwijssecretaris, Erik Barendsen,
en een onderzoekssecretaris, Marko van Eekelen aangesteld. Dit zijn
beide deeltijdfuncties. Marko van Eekelen houdt zich bezig met het
‘Computing Sience Institute’ (CSI). Erik houdt zich bezig met de ‘Universitaire School voor Informatica’. Hiertoe behoren naast de docenten onder andere het secretariaat, de onderwijskundige, Floor Basten
en een deeltijd studiecoördinator, Peter Snel. Zoals jullie in de tekening kunnen zien, zijn dit geen afgezonderde organisaties meer, maar
werken alle mensen uit de onderzoekslijnen mee.
Voor de studenten is het natuurlijk belangrijk waar zij met hun vragen
terecht kunnen. In principe kun je met alle vragen bij het secretariaat
terecht. Zij zullen alles zo snel mogelijk voor jullie uitzoeken. Verder
zijn de volgende mensen belangrijk:
Propedeuse begeleider:
Sjaak Smetsers
(kamer A6014)
Doctoraal begeleiders:
Erik Barendsen
(kamer A6016)
Theo van der Weide (kamer A4024)

sjakie@cs.kun.nl
erikb.kun.nl
tvdw@cs.kun.nl

We proberen jullie op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen. Martin Bruggink en ikzelf hebben nu wekelijks contact met Erik
Barendsen om de studenten bij de organisatie te betrekken. Er zijn
plannen om een schoolcommissie op te stellen met studenten en medewerkers, die informeel babbelen over de gang van zaken. Binnenkort zullen we beginnen met het uitbrengen van een electronische
nieuwsbrief over alle ontwikkelingen. Deze zal per email verstuurd
worden naar alle informatica studenten.

Alex Valen

Bowlen
Een oude traditie is dit jaar weer in ere hersteld door in de tweede week
van het jaar te gaan bowlen. In de finale was de spanning te snijden.
Miranda, Mieke, Martijn en The-Vinh streden om de hoogste eer. Uiteindelijk bleek Martijn Rooker toch de beste en nam hij de hoofdprijs
(een fles Chouffe) in ontvangst. Tweede prijs was voor The-Vinh en
Mieke werd derde. Verder was onze eigen Jelte ook nadrukkelijk aanwezig door overtuigend laatste te worden in het toch grote deelnemersveld van 20 mensen die bijna allemaal nog nauwelijks gebowld hadden. Jelte is nu dan ook de trotse eigenaar van zijn eigen gouden
bowlingbal.
Als laatste wil ik alle deelnemers bedanken voor een gezellige avond.
Gert-Jan, Voorzitter EVC

Oplossing Prijspuzzel
De smurfen komen één voor één de sporthal binnen.De eerste smurf
neemt een plaatsje. De tweede smurf laat je naast de eerste plaats
nemen.Elke volgende smurf moet nu zodanig in de rij plaatsnemen,
zodat hij of zij tussen een smurf met een gele en een smurf met een
groen muts komt te staan. Als er zich alleen nog maar smurfen met
dezelfde kleur mutsen in de sporthal bevinden , moet de smurf helemaal links of rechts aansluiten.Als iedere smurf dit doet, verdeelt de
groep zich automatisch in groene en gele mutsen.
Er waren helaas maar drie inzendingen. Na een eerlijke loting, is de
winnaar van de CD-bon van F 40,- : Arthur van Leeuwen

