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Redaktioneel

Woordje van het nieuw bestuur

Een nieuw bestuursjaar staat weer voor de deur. Tijdens de ALV zijn
enkele punten aangestipt waar Thalia zich dit jaar natuurlijk mee bezig gaat houden. In deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van
de ontwikkelingen. Natuurlijk is de ALV niet de enige tijd en plaats
om ideeën aan te dragen. Laat het ons weten.
Verder is de prijspuzzel weer terug. Voor de liefhebbers, die graag
tijdens de busreis puzzelen, is het deze keer een cryptogram.
We hebben ook een nieuw onderwerp: het interview. Deze keer is het
interview met een nieuwe werknemer: Jozef Hooman. De bedoeling
is, dat dit een soort van kettinginterview wordt. Degene die geïnterviewd wordt, moet aan het einde aangegeven wie hij of zij graag
geïnterviewd zou zien en wat hij of zij van die persoon zou willen
weten. Op deze manier kunnen studenten en werknemers elkaar beter
leren. kennen.
Namens de redaktie, Mariëlle Weerts

Kort Nieuws
Boeken
We hebben een aantal boeken ‘geërfd’ van
de BBC. Het zijn oude studieboeken, die we
nu voor een klein prijsje verkopen.
• In Breed Verband (fl 2,50)
Wegwijs in nieuwe technieken voor
breedbandtelecommunicatie
• Bestuurlijke informatiesystemen (fl 5,-)
door Prof. Dr. T.M.A. Bemelmans
• Artificial Intelligence (fl 5,-)
Third Edition by P.H. Winston
Films
De filmcommissie heeft voortaan een eigen
www-pagina:
http://www.sci.kun.nl/beet/films
Hier kun je alle informatie over de films vinden die gedraaid gaan worden. Ook kun je
hier via e-mail je verzoekjes voor een te
draaien film plaatsen.
Thalia de narcis
Iedereen weet natuurlijk dat Thalia de muze
van het blijspel is. Op het web kun je een foto
zien van een grottekening in Valkenburg van
deze muze. Na de ontdekking van ons stamcafé in New York en een zangeres in Mexico
die ook Thalia heten, heeft Marco van
Eekelen de narcis Thalia ontdekt in de
Keukenhof. Het is een witte narcis, die in
1916 geregistreerd is door M.van Waveren
en Zn. te Hillegom. Hij is in ieder goed tuincentrum te koop. Een ideetje om onze kantine op te fleuren?

Afgelopen 1 oktober was er de ALV van Thalia. Tijdens deze wervelende vergadering is een nieuw bestuur gekozen. Dit bestuur ziet er
voor het komende jaar als volgt uit:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Voorzitter KC
Voorzitter PC
Voorzitter EVC

Martin Bruggink
Miek Gieben
Bas Passon
Jelte Jansen
Jeroen Kratz
The-Vinh Nguyen

Dit bestuur ‘zit’ nu al weer twee weken en heeft dinsdag 13 oktober
zijn eerste vergadering gehad. Ook dit was een stormachtige vergadering. Alles wat Thalia is, heeft en organiseert stond als agendapunt
genoteerd. Al deze zaken zijn besproken.
Zo heeft de EVC allerlei activiteiten op de planning staan, zoals een
kroegentocht, een uitje naar het Sanadome,
een darttoernooi en een groots feest georganiseerd samen met enkele andere studieverenigingen uit Nijmegen.
Ook is er een commissie in het leven geroepen die een weekend voor Thalialeden gaat
Zaterdag 17 oktober
organiseren. Deze ‘weekendcie’ heeft haar
Nederlands Kampioenschap
eerste bijeenkomst al gehad en ik beloof alProgrammeren
vast, het wordt een fantastisch weekend.
Twee Thalia-teams nemen deel!
Natuurlijk is ook de kantine een onderwerp
van gesprek. Thalia wil graag dat haar leden
Eind oktober
in de kantine een gezellige plaats van samen
Kroegentocht
zijn zien. Dit is volgens ons (nog) niet het
Dinsdag 3 november
geval. De kantine zal dan ook een flinke op19:30
knapbeurt krijgen. Net zoals de web-site van
Film: Karakter
Thalia overigens. Er zal waarschijnlijk een
in CZ N2
commissie komen die deze taak op zich
Dinsdag 17 november
neemt.
19:30
Het bestuur heeft er zin. We hebben allerlei
plannen en ideeën. Belangrijk is echter dat
Film: In and Out
deze ideeën ook gerealiseerd worden. Met
in CZ N2
behulp van sponsoren en in samenwerking
Donderdag 10 december
met andere verenigingen kunnen we een
21:30
hoop leuke en nuttige dingen doen.
MAAR, om al deze mooie plannen uit te
werken hebben we nog meer nodig, namelijk actieve leden. De leden maken Thalia.
Om het wiskundig uit te drukken: THALIA
= ACTIEVE LEDEN. Heb je dus zin om
eens iets te organiseren of wil je deelnemen
Beestborrels
in een van de commissies van Thalia, kom
17 december: Sigma en BeeVee
dan langs. Het is zeer leerzaam en nog leuk
11 februari: Marie Curie
ook, wat je niet altijd van colleges kunt zeg6 april: Leonardo en BBB
gen.
26 mei: Desda

AGENDA

Martin Bruggink, Voorzitter Thalia
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Interview met Jozef Hooman

Prijspuzzel: Cryptogram

Jozef is een nieuwe medewerker bij Informatica en de redaktie heeft De prijspuzzel is weer terug! Je kun je oplossing van deze puzzel to
een aantal diverse vragen voor hem opgesteld. We zullen beginnen 10 november insturen. Dit kan in de brievenbus op de 5e verdieping
met een makkelijke vraag:
bij de inleverbakken. De prijs bestaat uit een boekenbon van F 25,Omschrijvingen

Wie ben je en wat doe je hier op de KUN?
Jozef woont in Houten (bij Utrecht). Hij is
getrouwd en heeft een zoontje van drie maanden.
Hij heeft wiskunde en informatica gestudeerd aan de KUN.
Daarna heeft hij onderzoek gedaan aan de TU in Eindhoven, ook was
hij hier docent. Op de KUN zal hij hoofddocent Ontwikkeling van
Technische Systemen worden. Hij is een medewerker van de
onderzoekslijn van Frits Vaandrager. Zijn onderzoeksinteresses zijn
dan ook formele specificaties en compositionele verificatie van gedistribueerde real-time en fault-tollerant systemen.
Wie geïnteresseerd is in zijn werk moet maar eens een kijkje nemen
op zijn homepage: http:\\www.cs.kun.nl\~hooman.
Hij houdt zich bezig met prooftools, zoals PVS en SMV, en requirement
engineering, d.w.z. kijken of de specificatie nu precies beschrijft wat
de klant wil hebben. Verder geeft hij ook nog een cursus bij Philips
voor hoogopgeleiden om omgeschoold te worden tot onderzoeker.

Horizontaal:
1.Duitse vervoermiddelen (4)
3.Bij een vrouwenblad werken, en er de concurrentie uit de weg
ruimen (4,6)
8.Wiskundige (15)
9.Incasseert alles wat over is van de rente (7)
10.Met 12 x 405,98 kun je in Utrecht veel doen (9)
11.Een rekbaar begrip? (8)
14.’n land dat op de zenuwen werkt (4)
15.Het plantje rust op een voetstuk (geloof ik) (6)
16.Om te beginnen is dit hout veel te duur... (9)
17.Een uitgekookte, maar voor 50% gestoorde persoon (4)
18.Zeer energieke chocoladefabrieken (12)

Verticaal:
1.Startgeld in etappes? (10)
2.Stom: het omgekeerde van slissen (12)
4.Soort van huisvesten van feestende studenten? (13)
Een van onze leden wilde graag weten of hij familie is van de 5.Ontwaarde terplekke iemand in diepe slaap (5)
tafeltennister Miriam Hooman.
6.E.T. vecht terug (6)
En dat is zijn vrouw! Door de komst van hun zoon is ze nu niet meer 7.’n reputatie ontplooien door er zich te vestigen (11)
9.Die maat speelt in klein-zwitserland (4)
zo actief in het tafeltennissen.
12.Tot te conclusie komen dat je het niet mag lenen (6)
En ondergetekende was nieuwsgierig wat een onderzoeker nu wil wor- 13.Ziek huisdier (5)
den als hij klein is.
14.De reputatie gaat door een taalkundige regel naar de maan (7)
Het eerste wat hij zich kan herinneren, was toen hij nog in de Achterhoek woonde en dat hij boer wilde worden.
Wat doet Jozef zoal in zijn vrije tijd?
Hij houdt erg veel van sport en is zelf ook een vervend tafeltennisser.
Verder doet hij veel aan hardlopen en fietsen. Natuurlijk neemt ook
zijn zoontje de nodige tijd in beslag.
Hij heeft niet veel tijd om TV te kijken, maar als hij kijkt dan zijn het
natuurlijk de sportprogramma’s en het nieuws. Iets waar hij nooit naar
zal kijken zijn de dagelijkse soaps.
Als laatste vroegen we ons af of Jozef op de nacht van 1 januari 2000
in een vliegtuig zou stappen?
Tot mijn verwondering heeft Jozef het grootste vertrouwen in de Nederlandse vliegtuigmaatschappijen. Er is inmiddels al zo veel aandacht
aan het probleem besteedt, dat er ook oplossingen moeten zijn gekomen. Het is een kwestie van risico-inschatting. Hij is er van overtuigd
dat er nog fouten in het systeem zitten, maar dat deze niet zo dramatisch zullen zijn dat het vliegtuig neer zal storten en als dit dan toch
zou mogen gebeuren, dan vertrouwd hij op de handmatige bediening
van de piloot.
De laatste vraag is, wie er de volgende keer geïnterviewd moet worden en wat hij graag van hem of haar wil weten?
Het volgende slachtoffer is Sjaak Smetsers. Jozef wil graag weten wat
voor onderzoek hij hier op de uni doet. En als jullie nog graag iets van
Sjaak willen weten, mail het naar de redactie!

Mariëlle Weerts

