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Activiteiten

Redaktioneel
Er is alweer een maand voorbij en onze activiteiten kalender ziet er
weer gevuld uit. Er is weer een weekendcommissie in het leven geroepen die een Thalia Weekend organiseert. Zoals je kunt lezen, is het
zelfs een erg gevaarlijk weekend.
Helaas was er weinig animo onder de puzzelaars. Misschien was een
heuse cryptogram toch te moeilijk. Deze keer slaan we de prijspuzzel
dus maar weer een keertje over.
De studenten hebben de boekenlijst voor het volgende semester bij
deze nieuwsbrief ontvangen. Op één lijst staan alleen de boeken die
je nodig kunt hebben vermeld. De complete lijst geeft ook aan of je
voor een vak dictaten moet kopen of niet. Zoals jullie in deze nieuwsbrief kunnen lezen, houdt de BBC op te bestaan. Wij hopen zo het
gemis van de BBC een beetje aan te kunnen vullen.

Namens de redaktie, Mariëlle Weerts
Beste Thalia leden,
Velen hebben er al iets van gehoord, maar
dit is een officiele bekendmaking. De BBC
legt zijn functie neer en houdt dus op te
bestaan. ALLE BESTELLINGEN, DIE NOG
NIET ZIJN AFGEROND, WORDEN NOG
WEL AFGEHANDELD. NIEUWE bestellingen worden NIET meer aangenomen.
Als iemand een boek heeft besteld, maar
nog niet in ontvangst heeft genomen, dan
verzoek ik diegene zijn boek uiterlijk in december op te halen. Na december 1998 stopt
de BBC met het afhandelen van bestellingen in het geheel en zal iedereen, die voorheen zijn/haar boeken bij de BBC bestelde,
zijn/haar boeken ergens anders moeten bestellen.
Helaas kan Thalia door het kleine aantal studenten dat gebruik maakte van de BBC, hun
taken niet overnemen. Wel zullen we in het
begin van het collegejaar proberen zorg te
dragen voor de boeken van het eerste
semeser voor de eerste jaars.
Wel geven wij nog een goede TIP:
Je kunt boeken bestellen op:
http://www.proxis.be
Boeken uit het buitenland zijn hier vaak een
stuk goedkoper. De levertijd is twee tot drie
weken. Wat de bestelprocedure is, staat duidelijk op deze pagina uitgelegd. Je kunt betalen met een creditcard of je een acceptgiro
toe laten sturen.
Miranda Thurlings

Pooltoernooi
Heb je weer eens zin in een gezellig avondje poolen in het House of
Billards, schrijf je dan in per team van twee personen in de Thaliakantine of stuur een mailjte naar nguyen@sci.kun.nl.
The facts:
Plaats: House of Billards
Datum: woensdag 25 november
Tijd: 19.45 aanwezig
Prijs: fl 5,00 per thalia lid, bij voorinschrijving
fl 7,50 per niet thalia lid, of inschrijving die avond
Extra: 2 gratis drankjes per persoon
Nijmegen Students Conference on Computing Science
Op 5 februari zal deze conferentie georganiseerd worden door
laatstejaars informatica studenten. Zij zullen presentaties geven over
verschillende onderwerpen die tijdens hun studie aan bod zijn gekomen. In het rooster zal voldoende ruimte gelaten worden, zodat iedere
informatica student dit evenement kan bezoeken. Dus kom ook eens een kijkje nemen op
deze dag, zodat je kunt zien waar jij zelf over
een tijdje mee bezig zal zijn.

AGENDA

Woensdag 25 november
19:45

Pooltoernooi
House of Billards

Donderdag 10 december
19:30

Film: Jackie Brown
in CZ N2
21:30

Beestfeest!!

Vrijdag 5 februari
10:00

Nijmegen Student Conference on
Computing Science
Collegezalenrondgang

12 - 14 maart
Radio Actief Weekend!!

Beestborrels
17 december: Sigma en BeeVee
11 februari: Marie Curie
6 april: Leonardo en BBB
26 mei: Desda

Radio Actief Weekend
Er is een trein ontspoord. Er zijn vele varkens
ontsnapt. Of niet... Er verschijnen mensen in
vreemde pakken. Soms hoor je vreemde geluiden. Rare mutanten lopen door het bos. Wat is
er toch aan de hand?
Wil je het weten, doe mee aan het Radio Actief
Weekend. Dit weekend wordt georganiseerd
door Thalia en vindt plaats op 12/13/14 maart
1999. Het wordt een fantastisch feest. Leuke
activiteiten, veel gezellige mensen. Leer je medestudenten nu eens goed kennen, door een
weekend met ze op te trekken.
Heb je zin om mee te gaan, hou dan dit weekend in maart vrij. Je hoort nog wanneer en waar
je je in kunt schrijven. Het is overigens ook vrij
voor niet Thalialeden en niet informaticastudenten om mee te gaan. Je vrienden en
vriendinnen zijn dus ook van harte welkom.
Hopelijk zien we je in maart op ons weekend
verschijnen.
De weekendcie:
Michiel Alsters
Miranda Thurlings
Arjan Lamers
Jelte Jansen
Rob van Kempen
Martin Bruggink
Alex Valen
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Interview met Sjaak Smetsers
Vorige keer heeft Jozef Hooman Sjaak uitgedaagd tot een interview.
Dus ging Martin maar eens op de koffie. Nou daar gaat ‘ie dan!
Kun je wat over jezelf vertellen en wat over je werkzaamheden op
de KUN?
Ik ben 39 jaar, getrouwd, heb 3 kinderen en woon in Nijmegen. Ik ben
geboren in Hout-Blerick, bij Venlo. Sinds december 1987 ben ik werkzaam bij de KUN. Ik werk op de afdeling van Rinus Plasmeijer en houd
me vooral bezig met de implementatie van functionele talen. Ik doe
theoretisch onderzoek naar typering en graafherschrijfsystemen. Een
andere taak van mij is propedeusebegeleider. Dit houdt in dat ik studenten met studieproblemen, die de propedeuse nog niet hebben gehaald, begeleid. Ik zal onder andere de eerstejaars begin februari en
begin september een advies geven over hun studie. Nog een interessant feit voor de eerstejaars is dat ik volgend semester P2 ga geven.
Wat heeft bij jou de interesse voor Informatica opgewekt?
Ik heb eerst de lerarenopleiding wis- en natuurkunde gevolgd en voltooid. Voor deze studie heb ik een cursus informatica gevolgd, waarbij
ik heb leren programmeren. Daarna heb ik besloten om Informatica te
volgen aan de KUN. Ik ben hier ook gepromoveerd.
Wat doe je in je vrije tijd?
Natuurlijk nemen mijn kinderen een hoop tijd in beslag. Ik heb echter
ook een aantal hobby’s. Dat zijn bridgen en hardlopen. Bovendien
vind ik computerspelletjes leuk. Mijn favoriete spelletjes zijn Warcraft,
Tombraider, en Unreal. Helaas heb ik een Macintosh, waarvoor het
altijd wat moeilijker is om aan de meest recente spelletjes te komen. Dat
betekent dat ik pas Tombraider ga spelen op het moment dat elke
windows95-gebruiker er al op uitgekeken is.
Wat is de laatste CD die je hebt gekocht?
Dat weet ik zo niet. Mijn favoriete muziek is van Frank Zappa, Philip
Glass en ook King Crimson vind ik mooi.
Wat vind je leuk aan de KUN?
Behalve dat het slechts 5 minuten van mijn huis vandaan ligt, heb ik
hele aardige collega’s. De belangstelling voor functionele programmeertalen trekt mij bijzonder, met name het feit dat functioneel programmeren tegenwoordig deel uitmaakt van de basisopleiding.
Wat vind je niet leuk aan de KUN?
Het bètagebouw is vreselijk. Maar behalve dat vind ik het jammer dat
we zo weinig studenten hebben. Ook heeft de KUN geen landelijke
aantrekkingskracht. De mensen die hier gaan studeren, komen vooral
uit de omgeving van Nijmegen.
Wat is je favoriete computerprogramma?
(Na lang nadenken:) Dat is Textures voor de Mac (dit is ‘n
Tex-implementatie op de Mac). Dit betekent overigens niet dat ik geen
kritiek heb op dit programma en al helemaal niet dat ik een
(La)Tex-liefhebber ben. Ook Photoshop vind ik een mooi programma.
De C-ontwikkelomgeving is ‘n goeie derde, maar misschien komt dat
doordat ik er veel mee werk.
Wat is je minst favoriete computerprogramma?
Dat zijn bijna alle Microsoft produkten, vooral Word. Ook de meeste
net-browsers wekken vaak mijn irritatie op.
Wat vind je van Thalia?
Als werknemer van de KUN merk ik natuurlijk weinig van de activiteiten van Thalia. Misschien is het leuk om weer een TOECboek uit
te geven, waarin vak- (en docent) beschrijvingen worden gegeven
door studenten.
Wie wil je dat we de volgende keer interviewen en wat wil van hem/
haar weten?
Ik kies voor iemand uit de groep van Theo van der Weide. Dan komen
alle onderzoeksgroepen bij informatica aan bod. Ik wil graag van Janos
Sarbo weten hoe hij bij de KUN terecht is gekomen, dus wat informatie
over zijn achtergrond zou interessant zijn.

Oplossing Crypto
Helaas waren er ook deze keer, maar erg weinig inzenders van de
prijspuzzel, twee wel te verstaan. We hebben weeer eerlijk geloot en
Michel Schaake heeft de boekenbon van F 25,- gewonnen.
Hier komt de oplossing:

Integrand Nijmegen
Integrand is een landelijke non-profit organisatie voor alle studenten
die praktijkervaring willen opdoen in de vorm van een werkopdracht of
stage. Onze doelstelling is dan ook: “Het bevorderen van bedrijfsvaardigheden van academische studenten.”
Aangezien wij non-profit zijn, kun je gratis bij ons inschrijven. Ook
onze bemiddelingsservice is geheel gratis. Op dit moment hebben o.a.
de volgende opdracht voor je:
Opdracht B 9858
De opdrachtgever is een internationale organisatie, die aktief is op het
gebied van electrische energie systemen, milieu technologie en management en informatie technologie. Verder is de opdrachtgever werkzaam op het gebied van kwaliteitscontrole en steunt investeerders in
energie en milieu systemen. Het hoofdkantoor van de opdrachtgever
is gevestigd in Arnhem en heeft verder kantoren in Oost en WestEuropa, de Verenigde Staten, Hong Kong en Jakarta.
De ontwikkelingen van energievoorzieningsmodellen is in volle gang.
Op basis van deze modellen kan worden berekend hoe een energieinfrastructuur in een woonwijk optimaal kan worden ingericht. De
modellen dienen verfijnd te worden. Er wordt dan een informatiseerder
met affiniteit met energietechniek gezocht.
Ben je geïnteresseerd of nieuwsgierig geworden naar andere opdrachten? Je kunt altijd bellen of langskomen op de Integrandvestiging. Tel.
024-3616127. Thomas van Aquinistraat 1.00.08 & 1.00.09

