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Redaktioneel

Activiteiten

Genieten jullie ook allemaal zo lekker van dit lenteweer? De nieuwsbrief is een beetje later dan anders, maar we wilden jullie snel verslag
uitbrengen van het zeer geslaagde radioactieve Thalia weekend, waar
we trouwens ook heerlijk weer gehad hebben.
Daarnaast wordt er weer een beroep gedaan op jullie sportiviteit. De
Paaslympics wordt een gezellige happening met, ik hoop, heerlijk
paasweer. Ook docenten, A- en OIO’s mogen zich aangesproken voelen! Dat mogen ze trouwens altijd. Dus schrijf je massaal in.
Verder is een bijdrage van de broodjesexpert de moeite waard en ga
maar eens zitten voor het vervolg van ons vervolgverhaal.
Veel leesplezier!
Namens de redaktie, Mariëlle Weerts

Paaslympics, Battle of the Bèta’s
5 April, tweede Paasdag, is het zover dan begint de eerste (jaarlijkse?)
Bèta Sportdag. Hier kunnen alle studenten en medewerkers van de
bètafaculteit aan mee doen. Dit gebeurt in teams van 7 à 9 deelnemers.
Dus heb je eindelijk genoeg gehad van je terminalvenster en begint de
lente je te roepen, dan kan je je inschrijven in de Thaliakantine. Je kunt
dit individueel doen of per team. De kosten zijn f 15,- per persoon, dit is
inclusief een lunch en toegang voor een afsluitend feest in Diogenes.
Als je het niet voor het sporten of de teamspirit wil doen, doe het dan
voor de eer en naam van Informatica, want er moet iets gedaan worden
aan de vage wiskundige stellingen, de slechte natuurkundige producten,
de nutteloze scheikunde programma’s die wij moeten schrijven en natuurlijk de veel te enthousiaste biofreaks. Dus bereid je voor op de
Battle of the Bèta’s!

AGENDA
POLITIEBERICHT

Woensdag 31 maart
22:00 Diogenes

Het vreemde verschijnsel dat onlangs in Well
is waargenomen was niet meer dan een treinontsporing. Het feit dat er geen spoorlijn loopt
in Well doet niet terzake. Eventuele gevonden lichtgevende voorwerpen zijn NIET radioactief en moeten in lood verpakt bij het
dichtstbijzijnde politiekantoor worden afgeleverd.
Bel voor verdere informatie met uw regiokantoor of bel met het algmene nummer:
0800-0112

Rake uitspraken

Groetjes The-Vinh Nguyen, EVC
Meer info: www.sci.kun.nl/beet/sportdag/
index.html

Ratjetoefeest Goes Sixties
Maandag 5 april
10:00 Sportcentrum

Sportdag Paaslympics
Maandag 5 april
22:00 Diogenes

After Sportdag Party
Dinsdag 6 april
Leonardo en BBB

Beestborrel
Donderdag 8 april
21:30 Doornroosje

Beestfeest!!
In de GiPskamer worden op het moment ‘Rake
uistpraken’ verzameld. Ze zijn natuurlijk enorm
uit de context gerukt, maar juist daarom willen we ze jullie niet onthouden. Daarom hier
een kleine greep uit de verzameling. Als een
van je docenten, medestudenten of collega’s
ook een ‘Rake uistpraak’ doet, onthoudt hem
en mail hem naar thalia@sci.kun.nl, zodat dit
een vaste rubriek van onze nieuwsbrief kan
worden:
Frits V.: “Als ik het niet zie dan zien jullie het al
helemaal niet!”
Miranda T.: “Ik heb geen ruzie, ik heb alleen
grijpneigingen.”
Definitie van GiP: Elkaar op een standaard
manier afzeiken.

Dinsdag 13 april
All-In (Weurtseweg)

Darttoernooi
Week van 1 - 5 mei
Uitwisseling Chemnitz
Woensdag 26 mei
Desda

Beestborrel

Toekomstige activiteiten
Na alle feesten in maart en begin april wordt
het weer tijd dat Thalia wat gaat doen met
zijn leden. Het is daarom van belang dat jullie even laten weten waar jullie zin in hebben. Het geven van voorstellen verplicht
jullie tot niks, dus laat het even weten wat
jou nou leuk lijkt om te doen. Dit kan varieren van laserquesten tot een Quake2 toernooi. Als het je ook leukt lijkt om zoiets te
organiseren kan je het ons ook laten weten.
Alle commentaar kan worden gestuurd naar
thalia@sci.kun.nl
Groetjes EVC
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Trip naar Cap Gemini

ATTITUDE IS EVERYTHING...
By Francie Baltazar-Schwartz

“Ik heb nog nooit zoveel lekkere broodjes op één schaal gezien.” Dit is
altijd mijn antwoord op de vraag:”Hoe was het bij Cap Gemini?”. Nu
vraag je je mischien af:” Cap Gemini, wat is dat?” Hopelijk geeft het
volgende reisverslag hier voldoende antwoord op.
We vertrokken met 5 mensen naar Utrecht. In de trein was het al gezellig. We begonnen al aardig trek te krijgen. “Heb jij vanochtend al gegeten?”, vroeg Gert-Jan aan Jeroen. “Nee”, was het antwoord, “ik dacht
dat we daar wel wat zouden krijgen.” “Nou, ik zou inderdaad ook wel
een broodje lusten, wat jullie”, zei Miek. Mariëlle en ik knikten eenstemmig. Ook onze magen begonnen te kriebelen.
Eenmaal in Utrecht aangekomen, moesten we op de bus wachten. “Ik
denk dat ik hier vast een broodje haal.”, zei Miek ongeduldig. “Doe dat
nou niet”, zei Jeroen wijselijk. “Straks zit je bij Cap en heb je geen
honger meer. Dan blijven zij daar met die broodje zitten.”
Later in de bus begonnen we ons een beetje zorgen te maken. Stel nou
dat ze helemaal geen broodjes hebben. Alleen een Frans kopje koffie
met eventueel een krentenbol. Zit je daar de hele middag te lijden van
de honger. De goede stemming van even tevoren was geheel verdwenen. Na een lange bustocht en een al even zo lange wandeling (het
leek tenminste heel lang), kwamen eindelijk bij Cap Gemini. “Dat gebouw lijkt wel een beetje op een broodje ham/kaas.” “Niet gaan ijlen
Miek”, was het antwoord van de rest.
Nu nog op zoek naar onze contactpersoon. “Goedenmiddag meneer,
wij zoeken mevrouw Broodjes, weet u waar zij is.” “Mevrouw Broodje?
Nee, die ken ik niet. De hoofdingang zit iets verderop. Daar weten ze
vast wel meer.” Goed, wij naar de hoofdingang. En welja, daar wisten
ze meer. Ook onze contactpersoon was aanwezig. Nadat we ons hadden voorgesteld, begon onze contactpersoon:”Welkom bij Cap Gemini.
We hebben een leuke middag voor jullie in petto, waaronder een kleine
rondleiding en een presentatie over Cap Gemini. Maar eerst gaan we
even lunchen.” YES! Lunchen! Eindelijk! We begonnen een beetje te
trillen van de spanning. Wat zouden ze hebben? Koffie met een krentenbol en een broodje kaas. Of zouden ze huzarensalade hebben. Wat een
spanning. We lopen door de gang, richting de kamer waar onze lunch
klaar zou staan. Ik loop als derde. Miek voorop, Gert-Jan tweede,
Mariëlle achter mij en Jeroen als laatste. Miek loopt naar binnen. Hij
zegt niets. Gert-Jan zegt ook niets. Ik loop de kamer binnen. En wat zie
ik… Ja beste mensen. Vier schalen met broodjes. En niet de eerste de
beste broodjes. Broodjes zalm, broodjes rosbief, broodje ham/kaas,
croissantjes kaas. Wat een fantastisch aanzicht. Daarbij stonden ook
nog flesjes frisdrank, bekers melk, fruit, koffie en thee. Dit is een van de
mooiste dingen die ik ooit gezien heb.
Onze contactpersoon zegt nog:”We hadden op iets meer mensen gerekend!”, maar ik hoor het alang niet meer. Ik zit te denken welk broodje
ik eerst zal nemen.
Ja, het was een mooie dag. Misschien moeten we ook maar eens met
Origin of Philips gaan praten. Kijken of zij dit kunnen toppen.
Martin Bruggink

Radioactief Weekend
De organistatie hoopt dat iedereen die mee is geweest op het radioactief weekend, ondanks het onfortuinlijke “treinongeluk” toch een leuk
weekend gehad heeft . Wij in ieder geval wel. Reacties en commentaren kunnen gestuurd worden naar weekendcie@sci.kun.nl zodat wij
het weekend volgend jaar nog leuker kunnen maken. Volgend jaar proberen we een andere lokatie, hopelijk eentje waar geen trein ontspoort...
See ya next year!
De weekendcie
P.s. De organistatie is NIET aansprakelijk voor eventuele onverklaarbare ziekten.

Deel 2

“Yeah, right, it’s not that easy,” I protested. “Yes it is,” Jerry said. “Life
is all about choices. When you cut away all the junk, every situation is
a choice. You choose how you react to situations. You choose how
people will affect your mood. You choose to be in a good or bad mood.
The bottom line: It’s your choice how you live life.”I reflected on what
Jerry said. Soon thereafter, I left the restaurant industry to start my
own business. We lost touch, but I often thought about him when I
made a choice about life instead of reacting to it.
Several years later, I heard that Jerry did something you are never
supposed to do in a restaurant business: he left the back door open
one morning and was held up at gunpoint by three armed robbers.
While trying to open the safe, his hand, shaking from nervousness,
slipped off the combination. The robbers panicked and shot him.
(Vervolg: volgende maand)

Het Radioactief Thalia Weekend
Je zit in de pauze te praten met wat andere informatica studenten en
opeens realiseer je je: komend weekend is Thalia Weekend! Inschrijven dus! Er hadden zich nog maar zes personen ingeschreven, maar
gelukkig kwamen er in de loop van die laatste week nog zo’n dertig bij.
Het weekend begon vrijdag laat in de middag met een busreis naar
Well, waar we bij aankomst bij de kampeerboerderij groentesoep met
brood kregen. Hierna kwam het SBS journaal langs, waar vaag bekende mensen iets vertelden over radioactieve aliens. ‘s Avonds was
er de spooktocht waar we ‘verrast’’ werden met violently happy verslaafden, plezier fotograven en mannen in zwarte pakken.
Gelukkig was er bij terugkomst op de boerderij chocolademelk, zodat
we weer een beetje bij konden komen. Het echte hoogtepunt van de
avond (nacht) was natuurlijk het feest, waarbij de drank in ruime mate
genuttigd werd.
Zaterdag was het wakker worden met gebakken ei. Het weer werkte
goed mee, waardoor we goed uitgerust aan de spelletjesmiddag konden beginnen. De spelletjes waren wat apart. Het meeste commentaar,
gelach en vreemde dingen gebeurden tijdens het ‘komkommer lopen’.
Vooral de tweede en derdejaars hebben zich helemaal uitgeleefd. Tussendoor kwamen nog boterhammen met vreemde dingetjes erop langs.
Omdat er hier en daar al geklaagd werd dat het eten veel te vegetarisch
was, was er die avond vlees in pittige saus en vlees in heel pittige saus
bij de couscous, linzenprut en ratatouille. Ook het water en jus d’orange
vond gretig aftrek. Het meest enge was nog wel het ‘radioactieve’
effect van vla met yoghurt en Pisang Ambon onder een blacklight.
Maar gelukkig kon er nog even uitgebuikt en bijgedronken worden
voor de bonte avond begon.
Deze bonte avond was een strijd tussen de ‘besmetten’ en ‘onbesmetten’, oftewel, tussen de Punica- en de Bierdrinkers. Aanvoerder Miek
van de Bierdrinkers probeerde vanalles te doen, maar toen Mariëlle en
de Punicadrinkers hun gewicht in de ring gooiden tijdens de stoelendans, besliste dat de strijd: Punica won. En vervolgens ging iedereen
aan het Bier.
De volgende ochtend schrokken we wakker van het trompetgetetter
van een van de koks. Hij maakte het echter weer goed door iedereen te
trakteren op boterham met spek en ei. Dit duurde echter niet zo lang als
de vorige dag, want er moest opgeruimd worden.
Zo sloot het Thalia Weekend en liet iedereen achter met veel herinneringen en ervaringen. Maar herinneringen vervagen en ervaringen
zakken weg als er niet regelmatige praktijk is, dus herhaling van het
Thalia Weekend is zeker aan te raden! Daarom weekendorganisatie:
heel erg bedankt!
Erik Verbruggen

