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Redactioneel
Hallo nieuwsbrieflezers,
Door omstandigheden heeft het een tijdje geduurd, maar eindelijk
is de tweede nieuwsbrief van dit collegejaar gereed. Hoewel we
alweer bijna een maand gevorderd zijn in 2001, wil ik iedereen toch
nog de beste wensen voor 2001 toewensen!
Jullie hebben in de vorige nieuwsbrief – dat is inderdaad lang geleden – kunnen lezen dat Michiel Graat een opvolger zocht. Die opvolger is Johan Martens – dat ben ik – geworden. Omdat ik toch
nog wel even ingewerkt moest worden, is deze nieuwsbrief dan
ook door Michiel en mij samen gemaakt. Alle volgende nieuwsbrieven zullen echter van mijn hand zijn.
Graag wil ik nog even officieel dit voorwoord besluiten door
Michiel Graat hartelijk te bedanken voor alle nieuwsbrieven die hij
heeft gemaakt en de hulp die hij mij heeft geboden bij het maken
van deze nieuwsbrief.
Namens de redactie,

Informatievoorziening
Sinds een tweetal maanden stuur ik namens het onderwijsmanagement iedere twee weken een onderwijsnieuwsbrief rond. In
deze nieuwsbrief staat informatie over vakken, over roosterwijzigingen, etc.
Ook proberen wij in deze nieuwsbrieven de stand van zaken weer te
geven over de invulling van nieuwe (of oude) vakken en over de
vervolgopleiding van het (vijfjarige)curriculum 1999. De hoop is dat
wij jullie hiermee goed op de hoogte houden van wat er zoal speelt.
Feedback stellen wij zeer op prijs. Dus als er volgens jullie informatie ontbreekt, laat dat dan alsjeblieft weten!
Verder hopen wij dat wij problemen adequaat oppakken, maar het
kan zijn dat wij toch nog niet genoeg doen. Ook dat horen wij graag,
want als wij weten wat jullie vinden, dan kunnen wij ook proberen
daar zoveel mogelijk aan tegemoet te komen. Dus als je klachten
hebt, deponeer deze bij mij, bij de onderwijsdirecteur (Theo van der
Weide, tvdw@cs.kun.nl) of Erik Barendsen (erikb@cs.kun.nl). Of
schakel de student-assessor, Jaap Boender (jaapboen@sci.kun.nl)
in, of roep tijdens een NISO bijeenkomst wat je dwars zit. Zowel Jaap
als de NISO-mensen brengen de op- en aanmerkingen goed over.

Johan Martens (johanmar@sci.kun.nl)
Op deze manier kunnen wij er samen voor zorgen dat het onderwijs
goed kan verlopen!

Emailadressen gewijzigd
In navolging van de introductie van de nieuwe website en het
aanvragen van het domein thalia.nu , zijn ook de emailadressen
van Thalia verandert.
Stuur voortaan je mail niet meer naar thalia@sci.kun.nl of wwwthalia@sci.kun.nl , maar naar info@thalia.nu , nieuws@thalia.nu ,
www@thalia.nu of boeken@thalia.nu .

Bernadette Smelik (bsmelik@cs.kun.nl)

Computer One-liners
Who is General Failure and why
is he reading my disk?
Finish your mail packet! Children
are offline in India.

Gebruik vanaf nu dus alleen nog maar de nieuwe emailadressen!
Multitasking: Screwing up
several things at once...

Oude tentamens
Onlangs heeft Renske Weeda een eerste aanzet gegeven tot het
verzamelen van oude tentamens. Deze tentamens zullen binnenkort
op de website te raadplegen zijn. Om maar zoveel mogelijk oude
tentamens te verzamelen, is jullie hulp vereist. Je kunt oude tentamens inleveren in de kantine bij de dienstdoende persoon en dan
zal ervoor gezorgd worden dat deze tentamens op het web komen
te staan. Ideaal voor iedereen om eens goed te oefenen voor je
eigen tentamens!
Alvast bedankt!

Life would be much easier if I had
the source code.
The best way to accelerate a Mac
is at 9.8 m / sec^2
E=Mc^5... nahhh... E=Mc^4...
nahh... E=Mc^3... ah, the hell
with it.
Computer analyst to programmer:
"You start coding. I`ll go find out
what they want."

AGENDA
Woensdag 7 februari
20:00 The House of Billiards
Pooltoernooi met CognAC
Donderdag 8 februari
21:30 Doornroosje
Beestfeest! Zie ook
www.beestfeest.nl
Donderdag 8 februari
Collegezalen rondgang
Conferentie over E-Commerce. Zie ook
www.nsccs.nl
Maandag 16 april
Paaslympics
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Nieuwe website!

Lustrum

Bijna elke studievereniging in Nederland heeft een eigen site. De
kwaliteit van deze sites varieert sterk, maar de meest waardeloze sites
zijn toch die van informatica studieverenigingen. Dit hoort nu eenmaal bij informatici (dit geldt overigens ook vaak bij ICT bedrijven).

Iets meer dan een jaar geleden begon het bij het bestuur een
beetje te borrelen. Het scheen dat wij het tiende bestuursjaar op
ons mochten nemen. Dat betekende dus ook dat er een feestje
moest komen. Gewoon een feestje ‘hiep hoi, we bestaan tien jaar’
was natuurlijk niet genoeg. Dat konden wij vast wel beter.

Nu zijn er grenzen. Thalia heeft deze grens reeds lang bereikt en
daarom is men toch maar eens begonnen aan een nieuwe site. Bij een
nieuwe site hoort natuurlijk ook een heus domein. Aangezien
thalia.nl reeds bezet was is er gekozen voor thalia.nu (andere alternatieven waren digi-thalia.nl, thalia-informatica.nl en thaliaars.nl).
Kortom, er is een nieuwe Thalia site! Je kunt ‘m vinden op http://
www.thalia.nu . Niet alleen de lay-out is compleet veranderd, ook
inhoudelijk is er wat werk verzet. Zo is er een agenda die daadwerkelijk up-to-date wordt gehouden, een gedeelte waar de nieuwsbrieven
komen, een smoelenboek die je zelf up-to-date kunt houden, een lijst
met links naar studieboeken, een gedeelte met stages en werkplekken
en uiteraard verwijzingen naar de universiteit, zusterverenigingen,
etc.
Kijk eens rond, update zeker een keer je ‘smoel’ (inclusief foto!) en
kom regelmatig terug!
WWW-Commissie (www@thalia.nu)

Terug van weggeweest: Thalia Tosti’s
De tentamens zitten er weer zo goed als op, dus de colleges beginnen weer. Dat betekent dus ook dat er weer volop diensten in de
kantine worden gedraaid. Met het goede nieuws dat de voorraad
proviand is aangevuld: we hebben weer allerlei soorten drank, namelijk frisdrank, jus, AA, Red Bull, thee en koffie.
Er is een nieuw koffiezetapparaat gekocht, waarmee je zachte aromatische koffie mee kunt maken of, als mensen nog niet wakker zijn, kunnen ze de sterke robuuste koffie nemen.
Over voedsel valt ook niet (meer) te klagen: er zijn diverse repen aanwezig (waaronder Dove) en – vanaf maandag 29 januari 2001 – zijn er
weer tosti’s te koop!
Er is namelijk ook een nieuw tostiapparaat gekocht (Philips Cucina,
beste uit de test :-) en daarmee gaan geweldig lekkere tosti’s gemaakt
worden. Ons beginassortiment: Tosti’s Ham-Kaas en Tosti’s Dubbel
Kaas met Curry! Als de tosti’s goed gaan, zal ook de Tosti Hawaï zijn
intrede in de Thalia kantine maken. Dus je weet wat je te doen staat...

En dat konden we inderdaad beter.
Na een lustrumcommissie samengesteld te hebben (The-Vinh,
Michel en Merijn) zijn die mensjes hard, heel hard, aan het organiseren geslagen en ik kan niet anders zeggen dan dat ze een
zeer geslaagd lustrum neer hebben weten te zetten. Heel informatica heeft de week waarin het lustrum (7 november) viel vrijgeroosterd gekregen en de week is volgestopt met leuke activiteiten, onder andere skiën, bowlen, een bezoekje aan het casino
en nog veel meer. En ‘s avonds natuurlijk feestjes, zodat velen al
niet al te helder bij het hoogtepunt van de week kwamen: Het
Ardennenweekend. Dit weekend was ook zeer geslaagd, op het
kleine ongelukje van Alex na. (Heeft iemand het ooit voor elkaar
gekregen om nog voor er iets spannends gebeurd op een weekend gewond te raken? Bij deze gefeliciteerd jongen.)
Ik wil nog even de mensen die zich hiervoor ingezet hebben bedanken, om te beginnen natuurlijk de commissie zelf, voor al hun
harde werk. Pieter, voor het ontwerpen van de posters en het
logo op het T-shirt. Johan, voor het op het allerlaatste moment
toch nog een programmaboekje in elkaar draaien, alle sponsors,
voorreuh, mjah, het geld dus :-). En last maar zeker niet least onze
leden, voor het actief meedoen en het zeer gezellig maken van
het lustrum.
Op naar de 15 jaar!
Jelte Jansen
Voorzitter Thalia

Stages Integrand
Integrand bemiddelt tussen bedrijven en studenten van alle studierichtingen, voor een afstudeerstage of werkopdracht. Voor meer
informatie of om je in te schrijven, kom langs op de kamer van
Integrand: Th. v. Aquinostraat 4.00.43, mail ons:
integrand@student.kun.nl of kijk op Internet: www.integrand.nl.
Dit zijn een aantal korte omschrijvingen. Voor de volledige informatie, kijk op www.thalia.nu of neem contact op met Integrand.

Kom naar Thalia en eten maar!
Prijzen
Frisdrank
Jus, AA
Red Bull
Koffie/thee
Dove
Andere repen
Tosti’s

Hfl. 1,Hfl. 1,50
Hfl. 2,75
Hfl. 0,25
Hfl. 1,Hfl. 0,75
Hfl. 1,-.

De kantinevoorzitter,
Matthijs Mekking

- Een opdrachtgever heeft eem eigen administratief softwarepakket
ontwikkeld en wil dit verder uitbouwen voor eigen gebruik en
commercialisatie. Het pakket is geprogrammeerd met de talen Visual
Basic en HTML. Het bedrijf zoekt nu een student die verder kan
werken aan de verbetering van het pakket.
- Een softwarehouse dat is gespecialiseerd in softwareontwikkeling
in diverse programmeertechnieken en -talen, internettoepassingen
en systeem- en netwerkbeheer biedt een vaste baan aan. De werkzaamheden binnen het bedrijf zullen eerst bestaan uit programmeren en daarna kan men doorgroeien binnen het bedrijf naar andere
functies.
Als je geïnteresseerd bent in een van deze stages, kijk dan op
Internet of kom langs bij Integrand!

