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Redaktioneel

Activiteiten

Het is weer bijna zo ver. Het jaar loopt weer ten einde en alle informatici
wachten met smart op 1 januari 2000, maar het blijkt dat ook 1 januari
1999 de nodige problemen kan opleveren. Wat zal er gebeuren? Deze
vraag zal wel voor de nodige stress zorgen. Ook jullie zullen de nodige stress achter de rug hebben met de vele deadlines van verslagen
en presentaties voor de kerstvakantie. Ook de redactie heeft het druk
en met het oog op de tentamens in januari zal de nieuwsbrief daarom
pas weer in februari verschijnen. Rest ons nog om iedereeen een
fantastische, witte kerstvakantie en ontzettend veel succes met de
tentamens toe te wensen.
Namens de redaktie, Mariëlle Weerts

Gebed
We beginnen deze nieuwsbrief in de kerstgedachte met een toepasselijk gebed.
Onze Microsoft
die op onze harde schijf zijdt
geheiligd zij uw Windows
uw update kome
uw bugfix geschiede
in Windows
als ook in Office
geef ons heden ons dagelijks reboot
en vergeef ons onze illegale copieen
zoals ook wij vergeven onze hardware verkopers
en leidt ons niet naar IBM
maar verlos ons van OS/2
want van u is het DOS
en de Windows
en het NT
tot in eeuwigheid
Enter

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 en docent dit evenement kan bezoeken.
Neem eens een kijkje op de website: http://www.cs.kun.nl/nsccs

Bedrijfsbezoek Cap Gemini
Op 25 februari zal er een bedrijfsbezoek gebracht worden aan het ITbedrijf Cap Gemini in Utrecht. Het bedrijf zal zich presenteren en er
zal een leuke workshop plaatsvinden. We houden je op de hoogte
over de precieze dagindeling. Dit is een uitgemeten kans om je te
oriënteren op de arbeidsmarkt! Verder informatie over inschrijving volgt nog.

AGENDA

Maandag 21 december
16:00 - 19:00

Informatica Kerstborrel
5e verdieping

Vrijdag 5 februari
10:00

Nijmegen Student Conference on
Computing Science
Donderdag 11 februari
21:30

Beestfeest!!

Donderdag 25 februari
Bedrijfsbezoek Cap Gemini
Utrecht

Weekend van 12 - 14 maart
Radio Actief Weekend!!
Well

Maandag 5 april
Sportdag Paaslympics
Sportcentrum
Dit is de muze Thalia uit de Disney film Hercules. Neem eens een kijkje op:
http://www.disneyclipart.com/Movies/Hercules/Thalia/

Beestborrels
11 februari: Marie Curie
6 april: Leonardo en BBB
26 mei: Desda

Paaslympics
Op tweede paasdag wordt er door alle studieverenigingen van de bètafactuleit een sportdag georganiseerd. In teamverband zullen
onder andere de volgende sporten bedreven
worden: badminton, tafeltennis, voetbal,
basketbal en korfbal. De informatie voor de
inschrijving voor deze sportdag volgt nog.
Wil je lekker een dagje sporten, hou dan ook
deze informatie in de gaten!

Sex in de Thaliakamer
Helaas, geen smeuïge roddels, maar we zijn
gewoon hard op zoek naar actieve leden voor
onder andere de volgende bezigheden:
• Deelnemen aan filmcommissie: De filmcommissie draait ongeveer twee films per
maand. Je werkzaamheden zullen bestaan
uit het uitzoeken van leuke films en een
enkele keer moet je aanwezig zijn op de
filmavond zelf.
• Het maken van een Smoelenboek: Een
smoelenboek is een handig naslagwerkje
waarin foto’s en handige gegevens van
alle medewerkers en studenten in staan.
Dit boek is door tijdsdruk een beetje in de
vergetelheid geraakt. Wij zouden graag
nog eens zo’n boek maken.
Lijkt je het leuk om aan bovenstaande activiteiten mee te werken, laat dan van je horen!
Spreek een bestuurslid aan of mail naar
thalia@sci.kun.nl
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Pooltoernooi
Afgelopen woensdag 25 november werd er weer een Thalia pooltoernooi gehouden. Om het nieuwsblad een beetje te vullen heeft de
redaktie mij gevraagd hier een stukje over te schrijven.
Nu wil het geval dat ik zelf niet aan het pooltoernooi heb meegedaan.
Ik kwam anderhalf uur na het begin pas aankakken. Toen ik binnen
kwam zag ik al gauw dat het toch weer heel gezellig was. Het zijn
namelijk steeds dezelfden die aan deze toernooien meedoen, met af en
toe wat vers bloed in de vorm van eerstejaars. Zo waren Floor en Pim
van de partij, Gert-Jan en Bram, Odette en Martijn, Jeska, The-Vinh en
Arjan, Marielle zonder Max, Linus en Michel. Allemaal oude bekenden
dus. Maar ja, ik was dus alleen.
Gelukkig vond ik al gauw een lotgenoot die ook niet meedeed aan het
toernooi, namelijk Miek. Aangezien Miek en ik allebei even slecht kunnen poolen, maar goed kunnen drinken, hebben we maar een paar
balletjes gelegd. En ik moet zeggen, het bier smaakte goed.
Ondertussen was het toernooi in volle gang. De halve finale was spannend: Pim en Floor tegen Bram en Gert-Jan. Wat een strijd. Het was
echt schitterend. Over hoogstaand poolen gesproken. Nou en toen
potte Gert-Jan dus de laatste zwarte bal ... met de witte erachteraan. De
finale was dus Pim en Floor tegen Linus en Michel. Achteraf hoorde ik
dat Pim en Floor gewonnen hadden. Ik ben namelijk een kwartier voor
het eind naar huis gegaan. Het bier begon een beetje zwaar te vallen en
m’n vriendin lag op me te wachten. Tja, wat wil je.
Martin Bruggink

Integrand Nijmegen

Heroïsche strijd om het Nederlands
Kampioenschap Programmeren
Het is al weer een tijdje geleden, maar op 17 oktober begaven twee
studenten zich naar het NKP om de eer van Thalia hoog te houden.
Het geluk is met de dommen. Dit bleek eens op het NKP, waar ondergetekende samen met Arthur van Leeuwen gepoogd heeft het blazoen
van de KUN hoog te houden.
De dag begon goed; we hadden een zitplaats in de trein, de bus van
station Hengelo naar de Universiteit Twente reed op tijd en we werden
met originele Twentse krent’nwegge verwelkomd.
Het Noodlot kreeg het hierdoor moreel gesterkte maar verzwakte (de
normale sterkte van een team is drie personen, wij waren met z’n tweeën)
in de gaten en besloot de concurrentie een handje te helpen.
(Nu is het de ideale plaats om een spanningsverhogend reclameblok
in te voegen, maar dit is geen multimediale nieuwsbrief, dus we zullen
het zonder moeten doen).
Het Noodlot zorgde meteen aan het begin al voor een deuk in ons
moreel: we werden precies tegenover het team geplaatst dat vorig jaar
gewonnen had. Het snel toenemende aantal goede opgaven dat zij
verzamelden gaf ons een psychische schok...Noodlot 1, KUN 0.
Na dit doelpunt handhaafde het Noodlot de druk: het was niet zo
moeilijk om onze favoriete C-compiler buiten werking te stellen. Hierdoor moesten we Microsoft C gebruiken. Ik moet bekennen dat het
qua functionaliteit niet zoveel scheelde, maar het was een deuk te meer
in ons moreel. Noodlot 2, KUN 0.
De verdere wedstrijd kon het Noodlot rustig toekijken hoe wij een
eigen doelpunt scoorden: de eerste twee opgaven die we oplosten
waren B en E, waarna Be-fanaat Arthur uit de running was.
Noodlot 3, KUN 0. Game, set and match Noodlot.
Tot zover de inleiding, nu de klap: we zijn 28e geworden van de 32. De
Thalia-traditie, alles te winnen wat er te winnen valt, zal wel bijgesteld
moeten worden: er wordt wel gewonnen, maar niet als het met informatica te maken heeft...

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.
Jaap Boender
de volgende opdracht voor je:
Opdracht A 9893:
Een fabrikant van vloerreiningingsmachines zoekt een student die zich
gaat bezighouden met het opzetten van Intranet binnen het bedrijf dat
toegankelijk zal worden voor alle medewerkers. Na het opzetten van
Intranet zal het ook getest moeten worden op werkbaarheid. Verder zul
je contacten onderhouden met collega’s uit Amerika over de stand
van zaken. Je zult deel uitmaken van het Internet team, waarin mensen
van verschillende afdelingen zitten.
Het bedrijf zoekt een student voor minimaal 6 maanden (full-time). Je
kunt per direct beginnen.
Opdracht B9884:
De opdrachtgever is een opstartend bedrijf. Het bedrijf houdt zich
bezig met de afwikkeling van nalatenschappen en het registreren van
codicillen. Dit is een heel nieuw idee, aangezien dit eerst altijd door de
familie zelf werd gedaan. Het bedrijf wil de familie dit werk uit handen
nemen, om alles snel en professioneel te kunnen regelen. Omdat het
een nieuw bedrijf is, moet er van alles opgezet worden, zo ook een
database systeem. Hiervoor zoekt het bedrijf een informatica-student
voor ongeveer 3 maanden (part-time).

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

Het bestuur van Thalia
wenst iedereeen

prettige kerstdagen en
een fantastisch 1999!!

