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Activiteiten

Redaktioneel
Daar is hij dan weer: de allereerste nieuwsbrief van 1999. Zijn alle
tentamens naar wens verlopen? Zijn jullie alweer aan vakantie toe?
Nou, dat komt dan mooi uit. Het is alweer bijna carnavalsvakantie.
Lekker springen en hossen of lekker met de Thalia nieuwsbrief op de
bank om uit te rusten van deze eerste weken.
Zoals jullie zien staat Thalia weer bol van de aktiviteiten. Ik zou zeggen ga eens een dagje mee om een kijkje in de ‘keuken’ van Cap
Gemini te nemen, een weekendje te gaan feesten of een weekje meer
serieuze zaken in Chemnitz te ondernemen.
Verder kunnen jullie in deze nieuwsbrief een verslag vinden van de
Nijmegen Student Conference on Computing Science ‘99. Heb je hem
gemist, wees er volgend jaar dan bij!
Ook zijn we deze keer gestart met een vervolgverhaal over een positieve instelling. TSJAKKA! Dus je zult nog even moeten wachten op
de clou. Is dat positief?

Uitwisseling Chemnitz
Dit bericht is voor alle informtaticastudenten :
Zoals jullie waarschijnlijk allemaal wel weten, zijn er afgelopen semester een aantal studenten en medewerkers van de Technische Universiteit in Chemnitz (Duitsland) bij ons op bezoek geweest. Er ligt nu
een uitnodiging vanuit Duitsland om een keer daar op bezoek te gaan.
De mensen in Duitsland hebben ons het volgende aanbod gedaan:
Wij kunnen daar de eerste week van mei op bezoek. We krijgen daar
dan een rondleiding over de universiteit en bedrijven in de buurt van
Chemnitz. In de vrije tijd gaan we Chemnitz zelf en de omgeving (erg
mooi!) verkennen. Onderdak is in principe al geregeld.
Het kost 36DM (ongeveer f40,=) per nacht voor twee bedden.
Wij hebben beloofd dat we in ieder geval voor twee dingen zorgen:
1.
Mensen die meegaan
2.
Vervoer (natuurlijk)

Ik wil nog even aandacht vragen voor het volgende: Wij zijn nog
steeds op zoek naar mensen die de redactie van de nieuwsbrief willen Bij deze wil ik jullie vragen:
komen versterken. Uit onze Thalia enquête bleek dat de nieuwsbrief Wie heeft er zin om van 1 tot 5 mei naar Chemnitz te gaan?
zeker gewaardeerd wordt, maar om deze maandelijks te laten verschijAls je dat wilt, stuur dan een email naar Pieter van Engelen
nen kunnen we nog wel wat hulp gebruiken.
(pietere@sci.kun.nl). Doe dit wel voor 28 februari. Dan hebben we
nog tijd genoeg om alles te regelen.
Namens de redaktie, Mariëlle Weerts

Activiteiten
Bedrijfsbezoek Cap Gemini
Op 25 februari organiseert Thalia in samenwerking met Cap Gemini een bedrijfbezoek aan
Cap Gemini in Utrecht. Het programma zal er
als volgt uit komen te zien:
1300-1330: lunch
1330-1400: algemene Cap gemini presentatie
1400-1415: pauze
1415-1600: case van een voorbeeld project
1600-1630: rondleiding door STC gebouw
1630-1700: borrel
Let op: gratis lunch en borrel.
Naar alle waarschijnlijkheid gaan we met de
trein en Thalia zal dan voor een vergoeding
zorgen voor mensen die een weekend OV hebben.

AGENDA
Donderdag 25 februari
13:00 Utrecht

Bedrijfsbezoek Cap Gemini
Weekend van 12 - 14 maart
Radio Actief Weekend!!
Well

Maandag 5 april
Sportdag Paaslympics
Sportcentrum

Dinsdag 6 april
Beestborrel
Leonardo en BBB

Donderdag 8 april
21:30 Doornroosje

Beestfeest!!

Heb je interesse om een dagje in de watten
gelegd te worden door Cap Gemini en ook
nog wat te leren, stuur dan een mailtje naar
het onderstaande e-mail adres zodat je op de
hoogte gehouden kan worden.
Groetjes Jeroen Kratz (jeroenkr@sci.kun.nl)
Publiciteits Commissie Thalia

Week van 1 - 5 mei
Uitwisseling Chemnitz

Voor vervoer kunnen we pas echt gaan nadenken als we weten wie er meegaan.Het zal
waarschijnlijk per auto of per trein worden.
We zoeken natuurlijk het meest gunstige alternatief (financieel/reisgemak).
Als je verder nog vragen hebt, mail me gerust.
Groeten,
Pieter van Engelen
Radio Actief weekend
Het duurt nu niet lang meer, nog een paar
weken en het is zo ver: het Radio Actief Weekend. We zijn druk bezig met de voorbereidingen.
Wat er allemaal gaat gebeuren? Vanalles.
Wordt het leuk? Geen idee.
Wordt het spannend? Ontzettend spannend.
Wanneer?
12/13/14 Maart
Waar?
Kampeerboerderij
‘de Beukenhof’ in Well
Wat kost het? F25,= voor leden,
F35,= voor niet leden.
Voor wie? Voor jou en iedereen die je kent.
Waar kan ik me inschrijven? Dat is nog niet
bekend. Je hoort gauw meer.
We zien je op het Radio Actief weekend.
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NSCCS ‘99
Na een semester lang onderzoek verrichten, schrijven, refereeën en
parallel daaraan plannen, vergaderen en organiseren was het op vrijdag 5 februari jongstleden dan eindelijk zover: de Nijmegen Student
Conference on Computing Science 1999 (NSCCS ’99). In het kader
van het vierdejaarsvak genaamd Seminarium is door de deelnemende
studenten aan dat vak een conferentie georganiseerd tijdens welke
zij een presentatie geven van het onderzoek dat zij tijdens het semester verricht hebben en waarover zij een artikel hebben geschreven.
Naast praatjes van studenten zijn er ook een aantal sponsorende
bedrijven die een presentatie geven over hun standpunt ten aanzien
van het centrale thema van de conferentie: “Modern trends in
computing science”.
De dag begint met een praatje van de hoofdsponsor Océ, gevolgd
door een sessie, waarbij er door twee andere sponsors, CMG en IBM,
parallel aan elkaar een presentatie verzorgd wordt. Hierna is het de
beurt aan de studenten tijdens twee sessies van drie parallelle praatjes. De opkomst van lagerejaars studenten is, naar verwachting, laag,
ondanks of misschien wel dankzij de college-vrije dag. De studenten
die wel hun gezicht hebben laten zien, willen we overigens hartelijk
danken voor hun getoonde belastingstelling. Ook een aantal begeleiders van de deelnemende studenten heeft verstek moeten laten gaan.
Het duidelijkst is dit te merken aan de lunch die plaatsheeft na de
eerder genoemde twee
sessies van presentaties door studenten. De helft van de tafels die
gedekt zijn voor de conferentie blijft leeg. Na deze lunch is het weer
tijd voor een woord van onze sponsors. In drie parallel verzorgde
presentaties geven Doxis, KISS en CapGemini hun visie op de trends
in de informatica. Na drie sessies verzorgd door studenten wordt
deze geslaagde dag tenslotte afgesloten met een geheel verzorgde
borrel, onder begeleiding van de onvermijdelijk bijbehorende borrelpraat.
Nieke Roos
Voorzitter Programma Commissie NSCCS ‘99

Gezocht: Voorlichters
Thalia helpt altijd bij de voorlichtingsdagen van de KUN, zo ook dit
jaar. We zoeken een aantal mensen die een enkele keer op vrijdag en/of
zaterdag hierbij willen helpen. Het is hartstikke leuk om de middelbare
scholieren in te lichten over onze opleiding en samen met wat medestudenten een dagje gezellig op de universiteit te vertoeven, zonder
dat je naar college moet.
Heb je interesse, neem dan contact op met Martin Bruggink
(martinb@sci.kun.nl) of met Patrick van Bommel (pvb@sci.kun.nl).

ATTITUDE IS EVERYTHING...
By Francie Baltazar-Schwartz
Jerry was the kind of guy you love to hate. He was always in a good
mood and always had something positive to say. When someone
would ask him how he was doing, he would reply, “If I were any better,
I would be twins!” He was a unique restaurant manager because he
had several waiters who had followed him around from restaurant to
restaurant. The reason the waiters followed Jerry was because of his
attitude. He was a natural motivator. If an employee was having a bad
day, Jerry was there telling the employee how to look on the positive
side of the situation.
Seeing this style really made me curious, so one day I went up to Jerry
and asked him, “I don’t get it! You can’t be a positive person all of the
time. How do you do it?”. Jerry replied, “Each morning I wake up and
say to myself, ‘Jerry, you have two choices today. You can choose to
be in a good mood or you can choose to be in a bad mood.’ I choose
to be in a good mood. Each time something bad happens, I can choose
to be a victim or I can choose to learn from it. I choose to learn from it.
Every time someone comes to me complaining, I can choose to accept
their complaining or I can point out the positive side of life. I choose
the positive side of life.”
(Vervolg: volgende maand!)

Thalia Enquête
Zoals sommigen gemerkt hebben, heeft Thalia een tijdje terug een
enquête gehouden onder haar leden. Deze enquête had als doel meer
informatie te krijgen over wat de leden van hun vereniging verwachten. Hoewel we maar 17 ingevulde enquêtes hebben teruggekregen,
zijn ons toch wat dingen opgevallen. Wat zijn nou de bevindingen?
Ten eerste valt op dat veel mensen de belangrijkste taak van Thalia
vinden, het onderhouden van een kantine. Ook wordt het belangrijk
gevonden dat Thalia ervoor zorgt dat de studenten makkelijk en goedkoop boeken kunnen krijgen.
Wat betreft dat eerste punt, de kantine zal in de carnavalsvakantie een
opknapbeurt ondergaan. We hopen dat we dan een gezellige kantine
kunnen creëren.
Het kopen van boeken gaat sinds kort niet meer via Thalia. De BBC
kan haar taak niet meer uitvoeren, omdat veel mensen via het Internet
in het buitenland boeken bestellen. Omdat dit erg gemakkelijk en goedkoop kan, ziet Thalia hier geen taak meer weggelegd.
Wat de redactie van het nieuwsblad erg verheugt, is dat het maandelijkse blad van Thalia vrij vaak en goed gelezen wordt. Nu weten we
tenminste ook dat datgene wat we schrijven ook gelezen wordt.
Wat opvalt is dat het organiseren van activiteiten als redelijk belangrijk wordt gezien, maar dat weinig mensen interesse hebben in het
organiseren van zulke activiteiten. Toch zal Thalia ook dit jaar vele
leuke en interessante dingen organiseren.
Tenslotte wil ik nog wat zeggen over de taak van Thalia wat betreft het
controleren van de opleiding. Hierover had ik graag gezegd, dat we er
erg veel aandacht aan besteden. Helaas is dat niet zo. Er zijn maar
weinig informaticastudenten die de opleiding kritisch in de gaten houden. Ook hier zoeken we nog mensen voor.
Hoewel het natuurlijk maar om 17 enquêtes gaat, was het toch interessant om te zien wat de meningen waren omtrent Thalia. Hierbij wil ik
iedereen bedanken die een enquête heeft ingevuld. Het was erg leuk
om te lezen.
Martin Bruggink
Voorzitter Thalia

