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Van de Redactie

Lachen met Lex

Hallo allemaal,
Zoals de meeste van jullie wel weten, is Johan
Martens vorig jaar met informatica gestopt en zal
hij dus niet meer als hoofdredacteur fungeren van
ons verenigingsblad “Thabloid”. Het bestuur van
Thalia heeft mij, Joost Koppers, weten te strikken
voor deze taak. Aangezien ik nog niet van plan ben
te gaan stoppen met m’n studie, zitten jullie nog
wel een tijdje aan me vast. Gelukkig wordt ik in de
redactie gesteund door mijn lieftallige assistente
Mirko van Ede, dus dat komt wel goed.
Allereerst wil ik Johan bedanken voor al het werk
dat hij voor “Thabloid” heeft gedaan vorig jaar.
Toch heb ik besloten de hele stijl van het blad om
te gooien ;-) om het blad wat levendiger maken;
meer plaatjes, strips, enz.
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Ook zijn er een aantal nieuwe rubrieken bij gekomen.
In “Plagiaat” zal ik proberen iedere uitgave een
naamgenoot van onze studievereniging te behandelen.
Verder zal in de rubriek “Lachen met Lex” een van
de grootste komieken van Nederland jullie
lachspieren gaan testen. Ook zal er voortaan een
puzzel in “Thabloid” staan voor de nodige
ontspanning naast al het zware risken, 4-op-eenrijen, klootzakken, enz. Ook zullen de bestuursleden
in iedere editie weer hun zegje doen.
Al met al aardig wat veranderingetjes dus en ik
hoop dat jullie tevreden zijn met het resultaat.
Toch willen Mirko en ik jullie vragen om met leuke
stukjes of suggesties te komen die wij dan weer in
“Thabloid” kunnen plaatsen. Met jullie inbreng
kunnen we ervoor zorgen dat ons verenigingsblad
deze (ik hoop) stijgende lijn voort kan zetten.
Joost Koppers (hoofdredacteur)
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A woman desperately looking for work goes to the
Tickle Me Elmo Factory. The Personnel Manager
goes over her resume and explains to her that he
regrets that he has no jobs worthy of h e r
skills. The woman answers that she
really needs work and will take almost
anything. The Personnel Manager hems
and haws and finally says he does
have a low skill job on the "Tickle
Me Elmo" assembly line. The woman
happily accepts. He takes her down to the line
and explains her duties and that she should be
in at 8:00 AM the next day. The next day at 8:45
there's a knock at the Personnel Manager's door.
The "Tickle Me Elmo" Assembly Line manager comes
in and starts ranting about the woman just hired.
After
listening to his screaming for 15
minutes about how badly backed up
the assembly line is, the Personnel
Manager suggested he shows him the
problem. Together they head down to
the
line and sure enough Elmos are backed
up from
here to Kingdom Come. Right at the
end of the line is the woman he had hired. She
has a roll of the material used for the Elmos
and has a big bag of marbles. They both watch as
she cuts a little piece of fabric and takes 2
marbles and starts sewing them between Elmo's
legs. The Personnel Manager starts laughing
hysterically and finally after several minutes
of rolling laughter he pulls himself
together and walks over to the new
employee and says: "I'm sorry, I guess
you misunderstood me yesterday. What
I wanted you to do was give Elmo
two test tickles."
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Plagiaat
Inhoudsopgave
Altijd gedacht dat Thalia de enige Thalia was?
Mooi niet dus. Deze keer in Plagiaat: de plant
Thalia Dealbata.
Thalia is een Amerikaans geslacht van 7 soorten
oeverplanten die zijn genoemd naar de Duitse
Botanicus Johann Thal (1542-1583). Ze worden
geteeld om hun aren met de buisvormige bloemen
en voor hun ovale, langgesteelde, blauwgroene
bladeren.
Enige informatie over deze prachtplant:
Naam: Thalia dealbata
Familie: Marantaceae
Synoniem: (Thalia dealbata)
Bloeitijd: 7-8 weken
Bloemkleur: paars
Bladeren: witbepoederde bladeren
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Mocht je helemaal enthousiast zijn geworden, dan
heeft de redactie nog wat goede tips voor je:
Thalia dealbata is niet winterhard in ons
klimaat (zone 9-10). Het is een bladverliezende
overblijvende waterplant die inheems is in het
zuidoosten van Noord-Amerika. Daar kan hij wel
tot 1.80 m hoog en 60 cm breed worden. Plant
Thalia in mandjes met vruchtbare vijvergrond. In
de natuurvijver planten in diepe, humusrijke
modder op maximum -50 cm diepte. Ze verlangen
volle zon.Thalia verdragen een minimumtemperatuur tot - 7 ° C. In een zachte winter kan hij
eventueel buiten in de vijver blijven staan. Het
best kan je de mand uit de vijver halen. Binnen
brengen en in een kuip zetten tot het voorjaar.

Volgende keer in Plagiaat: de bioscoop Thalia!
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Van de Voorzitter

Bowlen

Welkom allemaal bij dit eerste nieuwe nummer van
Thabloid in het nieuwe collegejaar. Dit jaar zijn
we weer goed van start gegaan met een heleboel
nieuwe leden en voor een groot deel een nieuw
bestuur. Ik wil jullie vanuit mijn nieuwe functie
dan ook allemaal weer hartelijk welkom heten in
ons verenigingsblad.

Na de BBQ in de intro was de tijd rijp voor het
tweede evenement van dit studiejaar.Woensdag 10
oktober was het dan zover: het eerste evenement
dat onder mijn hoede viel. Bowlen, altijd leuk. Na
al een flink aantal inschrijvingen kwamen ook nog
de gebruikelijke ter-plekke-inschrijvers.
Zo kwam het dat we met zo'n veertig man gezellig
aan het bowlen waren. Op sommige banen was er in
eerste instantie een hoop kwaliteit te ontdekken.
Deze verdween veelal naarmate de avond vorderde en
er meer licht-alcoholische versnaperingen waren
genuttigd. Toch jammer.... Op andere banen werden
de scores juist beter naarmate het bloed meer verdund
werd. Misschien zouden deze mensen volgend jaar
beter meer in kunnen drinken ;-).

Dit jaar staan weer een hoop leuke en interessante
items op de agenda: we willen een volledig nieuw
systeem introduceren in de kantine. Gedeeltelijk
is de aanleiding hiervoor te vinden in onze nieuwe
munt, de Euro. Ook wij moeten met onze tijd mee dus
op de te vernieuwen website is er voor leden
nog meer informatie en ontspanning beschikbaar.
Ook dit jaar worden de evenementen zo vernieuwend
mogelijk opgezet.
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Naast de traditionele gebeurtenissen willen wij
aandacht besteden aan nieuwe activiteiten, zoals
bedrijfsbezoeken. Ook de ladders en diversen
kantinespellen zullen nieuwe evenementen gaan
opleveren. Om dit alles te kunnen financieren hebben
wij natuurlijke nieuwe sponsoren nodig. We willen
nieuwe bedrijven gaan aanschrijven, waar ik
persoonlijk erg veel vertrouwen in heb. Elk bedrijf
is op zoek naar nieuwe IT-ers dus zodoende zullen
de prijzen voor jullie alleen maar lager worden
door de sponsoring.
Zoals jullie inmiddels wel hebben begrepen: Thalia
is weer helemaal nieuw! Ik heb er zin in om weer
met volle overgave een nieuw jaar in het bestuur
plaats te nemen. Ik hoop dat jullie een hoop nieuwe
dingen meemaken, nieuwe mensen ontmoeten en nieuwe
(studenten)lessen zullen leren.

Linus Wiggers (Nieuwe Voorzitter Thalia)
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Na een dikke twee uur spelen werd aan de finale
begonnen. De acht deelnemers met de hoogste scores
uit de voorrondes kwamen nu in een echtstreeks
duel tegen elkaar uit. Zinderende spanning
natuurlijk. Uiteindelijk was Mat-Henk (Matthijs,
kantine commissie) de grote winnaar, op de voet
gevolgd door Geert-Jan. Een knappe derde plaats
was weggelegd voor Hielke.
Nadat de nodige felicitaties door alle winnaars
met open armen werden ontvangen, mochten ze nog
een lekkere prijs uitzoeken.
Proost nog,
heren! Al met al een geslaagde
avond. Ik hoop iedereen bij
komende evenementen weer net
zo enthousiast terug te zien!

Alex
Evenementen Commissie
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Cryptogram
Horizontaal
Verticaal
1. Bodyguard van D’Artagnan(10)
1. Naar men zegt geweer tegen luizen
6. Gulden lans(4)
(4)
10. Leegte wordt gevuld door priester
2. Betekenisleer gaat over oude
met edelsteen(5)
kunstvoorwerpen(9)
11. Raamdolfijn(9)
3. Lipbloemige heester gebruiken als
12. Portemonnee bevat brood voor kasteel
wijwaterkwast(5)
(8)
4. Onophoudelijk praten over slang
13. Schoorsteenveger op grasduin(5)
(7)
15. Verschrompelen aan de IJssel(7)
5. Zo te horen geen bijbelbrief op
17. Die ezel is een hele tijd vies(7)
wielerbaan(7)
19. Sneeuwschaats in iglo(7)
7. Stereotiepe mening over voorkomen
21. Honderden jaren roofdieren hebben(7)
van insect(5)
22. Is Sue onderwerp?(5)
8. Gebak voor bij de thee eind
24. Wartaal bij tennis en honkbal(8)
december(10)
27. WC’s voor jou Frans(9)
9. Handschoen van aangetrouwd
28. Havenleiders(5)
persoon(8)
29. Verlangt zo te horen ijs(4)
14. Kleinigheid betreft Fietje(10)
30. Vuurzeeën(10)
16. Engelse souteneur kan veel
drinken(8)
18. Norse herbergier is verachtelijk
(9)
20. Een rare verkoudheid(7)
21. Vrije relatie van Italianen(7)
23. Naar men zegt geen speer van
Engelse spionnen(5)
25. Maling hebben aan huisbediende(5)
26. 100 m2 graan(4)

Introductiedagen
Het is al weer een tijd geleden, en ik was niet de
meest actieve persoon tijdens de intro, maar mij
is gevraagd een stukje te schrijven over deze fijne
gebeurtenis eind augustus.
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Waarschijnlijk zijn wel meer mensen gevraagd om
iets te schrijven, maar zijn die te lam om een pen
op papier te krijgen. De zondag, toen alle eerstejaars
zich kwamen aanmelden, werd er al flink wat
kennisgemaakt en ge-mafiaat. De een was wat
enthousiaster dan de andere. Toen bijna iedereen
er was, werd er friet gehaald. Daar moesten we
flink lang op wachten, wat wil je als je voor meer
dan 200 piek snacks bestelt. Toen het dan ook
eindelijk aankwam, was het al een lekkere kleffe
moerassige zooi geworden. Maar iedereen had honger,
dus het gleed wel lekker naar binnen. Iedereen
ging met zijn eigen mentorgroep mee, en op specifieke
plaatsen werd nader kennisgemaakt. Er werd wat
ingedronken. Kortom, al het voorbereidend werk voor
het eerste feest van de intro. (Omdat ik iets had
gedaan, wat niet zo lichamelijk gezond was, kon ik
niet mee, maar het zal vast wel leuk zijn geweest).
De volgende dagen stonden in het teken van de
studie Informatica. Wat kun je verwachten,
informatie, bla, bla. Maar ja, dan heb je dat ook
weer gehad. Dat werd gelukkig gecompenseerd met de
intro-markt, waar je allemaal leuke gratis dingetjes
kon krijgen en stevig uitgaan natuurlijk. Zoals
het beestfeest.
Het beestfeest was bij opening ontzettend druk en
zo hoort het! Het was erg gezellig, erg vol en
errug warm. Omdat er flink gedanst werd, leuk het
tegen het eind van de avond wel op het
zwemgeinfestijn. Maar dat was een week later pas.
Niettemin ook harstikke leuk, alleen hield onze
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groep het meer bij het gein, en werd er niet voor
de taart gestreden.Maar die taart kregen we wel
bij het verhalenspel. Niet dat we hem zelf hadden
gewonnen, maar de andere groep hoefde die
overheerlijke kersenvlaai niet. Met zo'n kersenvlaai
werd er trouwens op de spelletjesavond nog een
flinke food-fight gehouden (hè Jelte?).

Agenda
KISS-bijeenkomst
Maandag 5 november is er voor alle studenten
een bijeenkomst over de nieuwe methode om je
in te schrijven voor tentamens: KISS.
Van 12:30-13:30 in CZ N2

Over de sportdag en het weekend heb ik weinig te
melden, simpelweg omdat ik een ander (muziek-rijk)
weekend had gepland. Dus denk zelf nog maar eens
goed terug hoe leuk, en warm dat was. We waren
bijna een kroegentocht vergeten. Dus die was op de
laatste dinsdag nog snel in elkaar gezet. Niet
veel cafe's gezien, maar als je zoveel drank hebt
gewonnen bij The Great Pretender maakt dat natuurlijk
niet veel uit.
De intro werd bijna traditioneel
afgesloten met een georganiseerd
feestje door <GX>. Eerst waren er
audities voor de nieuwe Star Wars
film, met andere woorden, we gingen
laserquesten in de All-In. Daar kon
iedereen een beetje bijkomen van
de
zware
nacht
ervoor,
waarschijnlijk die tot laat in Dio
doorstrompelde. Na het laserquesten
hadden we een inmiddels fameuze BBQ
bij <GX> zelf.
Opmakend voor het laaste feest van de intro: Het
feest zonder I. Culturele Antropologie en
Informatica organiseerden een tegenhanger van het
I-feest. In het Haantje kon onder ander ge-karaOKEEt
worden. Voor de echte bikkels ging het als gewoonlijk
tot in de vroege uurtjes door in Dio, maar dit was
niet voor mij bestemd.

Matthijs Mekking

Ninja-lezing
Op 6 november a.s. vindt er in Café De Fiets
een lezingenavond plaats, georganiseerd door
Ninja (Nijmeegs Informatica
Netwerk voor
Jaargroepen en Alumni.
Sprekers:
John Graat , securityspecialist bij AT
Computing, geeft daar les beveiligingstechnieken.
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Phons Bloemen, security-officer bij Planet
Internet, vertelt vooral over problemen in de
praktijk.
Aanvang:20 uur, Café De Fiets (Grotestraat 8)
Borrel
Dinsdag 6 november is er om 16:30 een (gratis)
borrel in de Thaliakantine, ter gelegenheid
van: integratie, constitutie en afsluiting
van de 4-op-1-rij-competitie.

