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KPN Research
Zaterdag 16 juni, iets na achten op het station
verzamelen. We gingen met een groep van 11 man naar
Leidschendam. Ook de wiskundestudenten stonden op
het perron te trappelen om in de trein te stappen en
het is me nog steeds niet duidelijk welke vereniging
een grotere afvaardiging had. De dag ervoor was nog
besproken of we niet beter met een busje konden gaan.
Het vertrouwen in de NS was al dermate laag, dat ons
dit de beste oplossing leek. Helaas is het busje niet
meer gelukt. Noodgedwongen in de trein gestapt en
daar helaas, tegen onze zin in, toch weer langer in
gezeten dan strikt noodzakelijk. Gelukkig waren wij
met een grote groep uit Nijmegen, dus bij KPN wilden
ze wel even op ons wachten. In de trein natuurlijk de
nodige opmerkingen voorbereid over de aandelen. De
directeur van KPN was hier natuurlijk al op voorbereid
en kwam meteen met de eerste sheet: Aandeel KPN,
ongeveer 6,50 EURO! Daardoor viel al onze
voorbereiding in het water, alle geintje konden nu
eigenlijk wel achterwege blijven. Na een aantal leuke
en minder leuke toespraken, konden we demonstraties
bijwonen. Natuurlijk eerst een overheerlijke lunch met
alle luxe die je kunt wensen. Wat dat betreft: je kunt
maar beter elke dag bij een bedrijf gaan lunchen dat
jou graag in dienst wil hebben! De demonstraties waren
erg interessant. Een hoop nieuwe ontwikkelingen zijn
aan bod gekomen en daarbij bleek steeds weer dat ook
binnen KPN de computer uitermate belangrijk is. Al
het onderzoek gaat gepaard met integratie van
telefoon, Internet en televisie. Zo hebben wij
interactief meegedaan aan Weekend Miljonairs, de
werkvertrekken uit de toekomst gezien en een aantal
voice-response systemen mogen testen. Na de
demonstraties bleek weer eens dat de informatica
studenten uit Nijmegen prima met de nieuwe technologie
kunnen omgaan. Eerst een presentatie gehad over de
mogelijkheden van een mobieltje en een PDA,

vervolgens gaat iedereen direct met zijn Revo of Palm
en zijn GSM z’n mail zitten checken en nog even snel
chatten! Na afloop nog een borrel met lekkere hapjes
en drankjes. Bij ons vertrek kregen we allemaal een
Powerball: Dat is een leuk speeltje, waar
informaticastudenten ongetwijfeld RSI aan zullen
overhouden. De hele terugreis is er met deze gadgets
gespeeld, een terugreis die overigens beter ging dan
de heenreis. Thalia werd gesponsord door KPN voor
het meenemen van zoveel mogelijk studenten. Van dat
geld zijn we na afloop lekker een pizzaatje gaan eten
bij Pinokkio. Er is van alles genuttigd: van bier tot
kinderijsjes en van pizza tot Irisch coffee. Een zeer
goede afsluiting van een gezellige dag! Wegens dit
grote succes wil Thalia volgend jaar meer
bedrijfsuitjes gaan regelen. Nog even een tip: wil je
een dag in de watten worden gelegd, ga dan de
volgende keer gewoon mee!
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Linus Wiggers
Secretaris

Iets gaat ergens naar toe.
Angelica Mader
Het leven is pas interesant als je keuzes maakt...
zo dat was een diepe.
Henk Barendregt
The difference between common-sense and
paranoia is that common-sense is thinking
everyone’s out to get u. that’s normal, they are.
paranoia is thinking that they are conspiring.
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www.thalia.nu

Redacteur(s) M/V gezocht!

Er is de afgelopen paar weken weer het een en ander
gebeurd op de Thalia website. Zo zijn er weer een aantal
tentamens aan de tentamenbundel toegevoegd, is er
een rubriek foto’s bijgekomen en is het gedeelte met
nieuwsbrieven uitgebreidt. Ook is er een poll
toegevoegd waar je op dit moment je mening kunt geven
over de vernieuwde site van de subfaculteit informatica,
of ‘het Instituut voor Informatica en Informatiekunde’
zoals het tegenwoordig heet. Natuurlijk kun je op de
Thalia website altijd terecht voor de meest recente
informatie over Thalia, Informatica en Informatiekunde.
De website wordt (bijna) dagelijks bijgewerkt!

Thabloid is op zoek naar nieuwe redacteurs! Aangezien
de huidige redacteur binnenkort de studie Informatica
zal verlaten, wordt Thabloid in zijn voortbestaan
bedreigd!
We zijn met name op zoek naar meerdere redacteurs.
Onder andere om situaties zoals deze te voorkomen,
maar ook omdat Thabloid de potentie heeft om uit te
groeien tot een bloeiend verenigingsblad! Een dergelijk
blad valt niet meer te maken door een redacteur.
Denk niet dat je als nieuwe redacteur meteen in het
diepe wordt gegooid: de huidige redacteur heeft
toegezegd dat hij zich volgend jaar nog beschikbaar
zal houden om mee te werken aan een nieuwe uitgave en
zijn oorspronkelijke plannen voor de toekomst van
Thabloid toe te lichten.

Martijn Broenland (www@thalia.nu)
Webmaster

Introductie 2001
Zondag 19 augustus begint de introductie weer! Dit
betekent nieuwe informatici, anderhalve week feesten
en een paar dagen flink brak zijn voordat het nieuwe
schooljaar weer begint. Informatica en informatiekunde
organiseren ook dit jaar weer de introductie samen
met Wiskunde, Natuurkunde en Natuurwetenschappen.
Thalia zorgt voor het verhalenspel op woensdag 22
augustus. Hiervoor zijn we nog op zoek naar mensen
die post willen zijn die middag. Aanmelden kan in
groepjes van 2-3 personen bij Martijn (tgm@fluim.net).
Ook hoor ik graag van de huidige eerstejaars hun
ervaringen over de introductie van 2000! Hoe kijk jij
terug op je introductie? Wat mag absoluut niet vergeten
worden en wat zou eventueel beter kunnen? Zoals
altijd zal Informatica de eerste avond (zondag 19
augustus) ‘s avonds te vinden zijn in Extase. Hopelijk
laten de ouderejaars ook even hun gezicht zien!
Martijn Broenland (tgm@fluim.net)
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Mocht het je wat lijken om redacteur te worden, mail
dan even naar nieuws@thalia.nu en dan zullen we zo
snel mogelijk contact met je opnemen.
De redactie

Wat ben ik nu in godsnaam aan het doen? Help me
nou!
Hanno Wupper
Je mag slim zijn maar dan maak je het jezelf wel
moeilijk.
Wim Gielen
Het is toch schitterend dat je zo’n makkelijke
opgave zo moeilijk kan oplossen.
Wim Gielen
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Half-Life borrel

Zo, en toen zat het jaar er alweer bijna op, de vakantie
staat alweer om een hoekje te kijken wanneer hij ons
eindelijk kan verblijden, en sommigen onder ons zijn
er al door besprongen. Eindelijk een paar weekjes
zonder colleges, tentamens, vroeg opstaan en al dat
andere gedoe dat erbij schijnt te horen. Ook een
aantal weekjes zonder thalia en om dit gemis te
compenseren gaan veel mensen op vakantie. Even lekker
op een strand in de zon liggen (die overigens nu hier
ook flink zijn best doet) of fijn een terrasje pakken
ergens. Ook in Nijmegen zelf is genoeg te doen,
bijvoorbeeld de beruchte zomerfeesten tijdens de
vierdaagse. En natuurlijk is ook nijmegen ruim voorzien
van de nodige terrasjes om lamme middagen en avonden
te verslijten. Natuurlijk kan je thalia niet blijven
missen en daarom zullen wij tijdens de introductie
een barbeque organiseren voor alle leden en nieuwe
eerstejaars.

We zijn niet alleen! Er blijkt nog een Thalia te zijn, en
wel een damesdispuut van een studentenvereniging in
Leeuwarden. En om de feuten te pesten hadden ze
bedacht dat er een Thalia gezocht moest worden en er
een bezoekje gedaan werd. Dat was ongeveer het
verhaal dat we een paar weken voor de Half-life borrel
gemaild kregen. Na wat heen en weer gemail werd er
afgesproken dat er op de dag van de borrel drie dames
langs zouden komen. Een half uur nadat ze eigenlijk
zouden komen, en wij buiten zaten te wachten, liepen
er drie lila-gekleurde, bebretelste meisjes het bètaterrein op. Dus wij zwaaien. Helemaal verbaasd kwamen
ze naar ons toelopen en vroegen hoe we wisten dat zij
het waren. Yeah right.

Dus bij deze een hele fijne vakantie toegewenst en tot
dan!
Jelte Jansen
Voorzitter
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Toen we op de borrel binnenkwamen waren (na veel
geklooi) net alle bakken speelklaar en was men al aan
het schieten. Gr appig was het wel, een hele
verduisterde TK, overal geschreeuw en geschiet, 20
man intens staren naar een beeldscherm, en drie
vrouwen die een beetje bang om het hoekje keken.
Behalve het bezoek was de opdracht ook nog om met
‘de andere Thalia’ het clublied te zingen. Ze wisten
alleen de melodie niet... na wat geklooi bleek het de
Sesamstraat tune te zijn en werd er door drie meiden
en 20 jongens het clublied gemurmeld.
Na het uitdelen van wat petten en stickers was het
feest alweer over, gingen de dames terug naar Fryslan
boppe en was iedereen ook alweer uit gehalf-lifed. Wie
er gewonnen heeft, ik heb geen flauw idee. Maar toch
gefeliciteerd. Het was een erg geslaagde middag :).
Michel
Thalia EVC
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Nieuws uit de K
antine
Kantine
In de kantine van Thalia is veel gebeurd. Nadat er
verbouwd en geschilderd is, is de kantine ook opnieuw
ingericht met banken, een tafel, veel nieuwe spelletjes
zoals Risk en De Betoverde Doolhof en technische
apparatuur. Zo is er een nieuwe radio, een nieuwe
koelkast en een magnetron. Dit biedt dan weer
mogelijkheden om ons assortiment uit te breiden. And
so it happened...
Er kwamen broodjes Bapao en Pistoletjes. Die
verkochten - mag ik bescheiden toegeven alleraardigst. Dus die gaan er volgend jaar gewoon
weer bij naast de repen, koffie, thee, tosti’s en de
frisdranken. Verder zijn er plannen om frikadellen
en worstenbroodjes af te wisselen. Er worden weer
kantine ladder competities gehouden. Zo zal naast het
kickschaken, Vier Op Een Rij, Schaken en Wie Is Het?
geïntroduceerd worden. Dus genoeg redenen om
volgend jaar weer in de Thalia kantine te zitten!!!
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De Thalia k
antine is in de v
ak
antie gesloten v
an vrijdag
kantine
vak
akantie
van
13 juli tot en met maandag 13 augustus.
Prijzen (onder voorbehoud)
Koffie/Thee/Bekertjes:
f 0,25
Dove:
f 1,25
Diverse repen:
f 0,90
AA/Minute Maid:
f 1,65
Red Bull:
f 2,75
Diverse frisdranken:
f 1,25
Tosti ham-kaas/dubbel-kaas:
f 1,25
Tosti Hawaii:
f 1,30
Bapao:
f 1,65
Worstenbrood/Frikandel:
f 1,65
Pistolet:
f 2,25
Matthijs Mekking
Voorzitter Kantinecommissie

e
e
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e
e
e
e
e
e
e
e

0,10
0,50
0,40
0,75
1,25
0,50
0,50
0,60
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0,75
1,00

Colofon
Redactie
Johan Martens
Post
adres
Postadres
Thalia
Nieuwsbrief
Toernooiveld 1
6521 ED Nijmegen

Email
nieuws@thalia.nu
Website
www.thalia.nu/nieuws

Copyright 2001 © Thalia
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd, etc. etc.
zonder uitdrukkelijke toestemming van Thalia.
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Van de Redactie

De euro en de chipknip

Hallo allemaal,
Eindelijk vakantie! De meesten onder ons hebben hier
waarschijnlijk al zeer lang naar toe geleefd en
eindelijk is het dan zover. Pak je koffers of blijf lekker
thuis bij het lokale zwembad hangen. Tenzij je weer zo
nodig moet werken om zelfs maar aan vakantie te kunnen
denken.
Maar waar je je ook zal bevinden deze vakantie, Thalia
is nooit ver weg! Krijg je weer heimwee naar onze
gezellige kantine, naar je leuke studiegenoten of meer
in het algemeen naar de universiteit, grijp dan snel
naar deze Thabloid!
Thabloid? Jawel, de Nieuwsbrief heet tegenwoordig
Thabloid. Waarom Thabloid? Omdat Thalia al eerder
een verenigingsblad heeft gehad dat zo heette. Zo
worden oude tradities weer in ere hersteld. Voor het
gemak heb ik nog even de nummering en jaargang van
de nieuwsbrief aangehouden, want ik kon er niet zo
snel achterkomen welke jaargang dit voor Thabloid
is. Dat mag de nieuwe redacteur volgend collegejaar
gaan uitzoeken.
Nieuwe redacteur? Ja, Thabloid heeft een nieuwe
redacteur nodig, aangezien ik na de vakantie niet meer
verder ga met Informatica. Lijkt het je wel wat om 5
keer per jaar Thabloid te maken, kijk dan snel op pagina
5 van deze Thabloid!
Ik wens jullie allemaal een prettige vakantie!
Johan Martens
Redacteur
P.S. Ik wacht nog steeds op jullie bijdragen!
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Volgend jaar zal de euro zijn intrede doen en hier
heeft Thalia ook mee te maken. Wij hebben ons hier
inmiddels al enigzins op voorbereid en zullen er voor
zorgen dat de overgang netjes zal verlopen. Dit houdt
in dat wij vanaf 1 januari 2002 de Euro zullen
accepteren en vanaf 28 januari 2002 de gulden zullen
weigeren (in onder andere de k antine en de
voetbaltafel). De oplossing van de KUN voor de euro
is de Chipper/Chipknip. Met ingang van 1 november 2001
gaat veel betalingsverkeer op de campus door middel
van de Chipper en de Chipknip. Zo zal onder meer het
kopen van een broodje in het restaurant en het
afrekenen van een paper bij de Dictatencentrale met
de Chipper of Chipknip geschieden. Op de campus komen
extra oplaadpunten voor de knip. Meer informatie kun
je vinden op www.kun.nl/euro. Thalia is nog aan het
beslissen wat zij met de Chipknip gaat doen; we houden
je op de hoogte!
Martijn Broenland
Penningmeester

Printer not ready. Could be a fatal error. Have a
pen handy?
Pat Davis
Windows NT crashed. I am the Blue Screen of
Death. No one hears your screams.
Peter Rothman
Thou shalt not follow the Null Pointer, for at
it’s end Madness and Chaos lie.

Thabloid
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Zon, zee, strand en Thabloid

Het nieuwe bestuursjaar zit eraan te komen. Voor
veel functies zijn er al vrijwilligers gevonden,
maar een aantal functies zijn nog volledig
beschikbaar: Zo is er nog niemand voor de
Publiciteits Commissie. Vind je het leuk een goed
netwerk op te bouwen voor de toekomst? Denk
er dan eens over na om de PR-man of vrouw van
Thalia te worden. Door het vertrek van Johan is
er ook geen redacteur meer van deze nieuwsbrief.
Ook voor deze functie zoeken wij iemand die het
leuk vindt om wat stukjes samen te voegen tot
een boekje. Uiteraard kunnen jullie ook
meedingen naar de andere functies, misschien dat
we dan een keer een echte verkiezing krijgen op
de ALV. Als je interesse of vragen hebt, dan kun
je mailen naar info@thalia.nu. Wij nemen zo snel
mogelijk contact met je op. Ik heb nu zelf een
jaar in het bestuur gezeten en ik vindt het zo
leuk dat ik er volgend jaar weer bij ben. Het
leert je een hoop over vergaderen, het runnen
van een vereniging en over wat gezelligheid is.
Daarnaast is het een leuke aanwinst voor op je
CV, want dit zijn de dingen waarmee je je van
anderen kunt onderscheiden. We hopen op vele
enthousiaste reacties!
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KPN Research
Zaterdag 16 juni, iets na achten op het station
verzamelen. We gingen met een groep van 11 man naar
Leidschendam. Ook de wiskundestudenten stonden op
het perron te trappelen om in de trein te stappen en
het is me nog steeds niet duidelijk welke vereniging
een grotere afvaardiging had. De dag ervoor was nog
besproken of we niet beter met een busje konden gaan.
Het vertrouwen in de NS was al dermate laag, dat ons
dit de beste oplossing leek. Helaas is het busje niet
meer gelukt. Noodgedwongen in de trein gestapt en
daar helaas, tegen onze zin in, toch weer langer in
gezeten dan strikt noodzakelijk. Gelukkig waren wij
met een grote groep uit Nijmegen, dus bij KPN wilden
ze wel even op ons wachten. In de trein natuurlijk de
nodige opmerkingen voorbereid over de aandelen. De
directeur van KPN was hier natuurlijk al op voorbereid
en kwam meteen met de eerste sheet: Aandeel KPN,
ongeveer 6,50 EURO! Daardoor viel al onze
voorbereiding in het water, alle geintje konden nu
eigenlijk wel achterwege blijven. Na een aantal leuke
en minder leuke toespraken, konden we demonstraties
bijwonen. Natuurlijk eerst een overheerlijke lunch met
alle luxe die je kunt wensen. Wat dat betreft: je kunt
maar beter elke dag bij een bedrijf gaan lunchen dat
jou graag in dienst wil hebben! De demonstraties waren
erg interessant. Een hoop nieuwe ontwikkelingen zijn
aan bod gekomen en daarbij bleek steeds weer dat ook
binnen KPN de computer uitermate belangrijk is. Al
het onderzoek gaat gepaard met integratie van
telefoon, Internet en televisie. Zo hebben wij
interactief meegedaan aan Weekend Miljonairs, de
werkvertrekken uit de toekomst gezien en een aantal
voice-response systemen mogen testen. Na de
demonstraties bleek weer eens dat de informatica
studenten uit Nijmegen prima met de nieuwe technologie
kunnen omgaan. Eerst een presentatie gehad over de
mogelijkheden van een mobieltje en een PDA,

vervolgens gaat iedereen direct met zijn Revo of Palm
en zijn GSM z’n mail zitten checken en nog even snel
chatten! Na afloop nog een borrel met lekkere hapjes
en drankjes. Bij ons vertrek kregen we allemaal een
Powerball: Dat is een leuk speeltje, waar
informaticastudenten ongetwijfeld RSI aan zullen
overhouden. De hele terugreis is er met deze gadgets
gespeeld, een terugreis die overigens beter ging dan
de heenreis. Thalia werd gesponsord door KPN voor
het meenemen van zoveel mogelijk studenten. Van dat
geld zijn we na afloop lekker een pizzaatje gaan eten
bij Pinokkio. Er is van alles genuttigd: van bier tot
kinderijsjes en van pizza tot Irisch coffee. Een zeer
goede afsluiting van een gezellige dag! Wegens dit
grote succes wil Thalia volgend jaar meer
bedrijfsuitjes gaan regelen. Nog even een tip: wil je
een dag in de watten worden gelegd, ga dan de
volgende keer gewoon mee!
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Iets gaat ergens naar toe.
Angelica Mader
Het leven is pas interesant als je keuzes maakt...
zo dat was een diepe.
Henk Barendregt
The difference between common-sense and
paranoia is that common-sense is thinking
everyone’s out to get u. that’s normal, they are.
paranoia is thinking that they are conspiring.
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Er is de afgelopen paar weken weer het een en ander
gebeurd op de Thalia website. Zo zijn er weer een aantal
tentamens aan de tentamenbundel toegevoegd, is er
een rubriek foto’s bijgekomen en is het gedeelte met
nieuwsbrieven uitgebreidt. Ook is er een poll
toegevoegd waar je op dit moment je mening kunt geven
over de vernieuwde site van de subfaculteit informatica,
of ‘het Instituut voor Informatica en Informatiekunde’
zoals het tegenwoordig heet. Natuurlijk kun je op de
Thalia website altijd terecht voor de meest recente
informatie over Thalia, Informatica en Informatiekunde.
De website wordt (bijna) dagelijks bijgewerkt!

Thabloid is op zoek naar nieuwe redacteurs! Aangezien
de huidige redacteur binnenkort de studie Informatica
zal verlaten, wordt Thabloid in zijn voortbestaan
bedreigd!
We zijn met name op zoek naar meerdere redacteurs.
Onder andere om situaties zoals deze te voorkomen,
maar ook omdat Thabloid de potentie heeft om uit te
groeien tot een bloeiend verenigingsblad! Een dergelijk
blad valt niet meer te maken door een redacteur.
Denk niet dat je als nieuwe redacteur meteen in het
diepe wordt gegooid: de huidige redacteur heeft
toegezegd dat hij zich volgend jaar nog beschikbaar
zal houden om mee te werken aan een nieuwe uitgave en
zijn oorspronkelijke plannen voor de toekomst van
Thabloid toe te lichten.

Martijn Broenland (www@thalia.nu)
Webmaster

Introductie 2001
Zondag 19 augustus begint de introductie weer! Dit
betekent nieuwe informatici, anderhalve week feesten
en een paar dagen flink brak zijn voordat het nieuwe
schooljaar weer begint. Informatica en informatiekunde
organiseren ook dit jaar weer de introductie samen
met Wiskunde, Natuurkunde en Natuurwetenschappen.
Thalia zorgt voor het verhalenspel op woensdag 22
augustus. Hiervoor zijn we nog op zoek naar mensen
die post willen zijn die middag. Aanmelden kan in
groepjes van 2-3 personen bij Martijn (tgm@fluim.net).
Ook hoor ik graag van de huidige eerstejaars hun
ervaringen over de introductie van 2000! Hoe kijk jij
terug op je introductie? Wat mag absoluut niet vergeten
worden en wat zou eventueel beter kunnen? Zoals
altijd zal Informatica de eerste avond (zondag 19
augustus) ‘s avonds te vinden zijn in Extase. Hopelijk
laten de ouderejaars ook even hun gezicht zien!
Martijn Broenland (tgm@fluim.net)
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Mocht het je wat lijken om redacteur te worden, mail
dan even naar nieuws@thalia.nu en dan zullen we zo
snel mogelijk contact met je opnemen.
De redactie

Wat ben ik nu in godsnaam aan het doen? Help me
nou!
Hanno Wupper
Je mag slim zijn maar dan maak je het jezelf wel
moeilijk.
Wim Gielen
Het is toch schitterend dat je zo’n makkelijke
opgave zo moeilijk kan oplossen.
Wim Gielen
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Half-Life borrel

Zo, en toen zat het jaar er alweer bijna op, de vakantie
staat alweer om een hoekje te kijken wanneer hij ons
eindelijk kan verblijden, en sommigen onder ons zijn
er al door besprongen. Eindelijk een paar weekjes
zonder colleges, tentamens, vroeg opstaan en al dat
andere gedoe dat erbij schijnt te horen. Ook een
aantal weekjes zonder thalia en om dit gemis te
compenseren gaan veel mensen op vakantie. Even lekker
op een strand in de zon liggen (die overigens nu hier
ook flink zijn best doet) of fijn een terrasje pakken
ergens. Ook in Nijmegen zelf is genoeg te doen,
bijvoorbeeld de beruchte zomerfeesten tijdens de
vierdaagse. En natuurlijk is ook nijmegen ruim voorzien
van de nodige terrasjes om lamme middagen en avonden
te verslijten. Natuurlijk kan je thalia niet blijven
missen en daarom zullen wij tijdens de introductie
een barbeque organiseren voor alle leden en nieuwe
eerstejaars.

We zijn niet alleen! Er blijkt nog een Thalia te zijn, en
wel een damesdispuut van een studentenvereniging in
Leeuwarden. En om de feuten te pesten hadden ze
bedacht dat er een Thalia gezocht moest worden en er
een bezoekje gedaan werd. Dat was ongeveer het
verhaal dat we een paar weken voor de Half-life borrel
gemaild kregen. Na wat heen en weer gemail werd er
afgesproken dat er op de dag van de borrel drie dames
langs zouden komen. Een half uur nadat ze eigenlijk
zouden komen, en wij buiten zaten te wachten, liepen
er drie lila-gekleurde, bebretelste meisjes het bètaterrein op. Dus wij zwaaien. Helemaal verbaasd kwamen
ze naar ons toelopen en vroegen hoe we wisten dat zij
het waren. Yeah right.

Dus bij deze een hele fijne vakantie toegewenst en tot
dan!
Jelte Jansen
Voorzitter
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Toen we op de borrel binnenkwamen waren (na veel
geklooi) net alle bakken speelklaar en was men al aan
het schieten. Gr appig was het wel, een hele
verduisterde TK, overal geschreeuw en geschiet, 20
man intens staren naar een beeldscherm, en drie
vrouwen die een beetje bang om het hoekje keken.
Behalve het bezoek was de opdracht ook nog om met
‘de andere Thalia’ het clublied te zingen. Ze wisten
alleen de melodie niet... na wat geklooi bleek het de
Sesamstraat tune te zijn en werd er door drie meiden
en 20 jongens het clublied gemurmeld.
Na het uitdelen van wat petten en stickers was het
feest alweer over, gingen de dames terug naar Fryslan
boppe en was iedereen ook alweer uit gehalf-lifed. Wie
er gewonnen heeft, ik heb geen flauw idee. Maar toch
gefeliciteerd. Het was een erg geslaagde middag :).
Michel
Thalia EVC
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Nieuws uit de K
antine
Kantine
In de kantine van Thalia is veel gebeurd. Nadat er
verbouwd en geschilderd is, is de kantine ook opnieuw
ingericht met banken, een tafel, veel nieuwe spelletjes
zoals Risk en De Betoverde Doolhof en technische
apparatuur. Zo is er een nieuwe radio, een nieuwe
koelkast en een magnetron. Dit biedt dan weer
mogelijkheden om ons assortiment uit te breiden. And
so it happened...
Er kwamen broodjes Bapao en Pistoletjes. Die
verkochten - mag ik bescheiden toegeven alleraardigst. Dus die gaan er volgend jaar gewoon
weer bij naast de repen, koffie, thee, tosti’s en de
frisdranken. Verder zijn er plannen om frikadellen
en worstenbroodjes af te wisselen. Er worden weer
kantine ladder competities gehouden. Zo zal naast het
kickschaken, Vier Op Een Rij, Schaken en Wie Is Het?
geïntroduceerd worden. Dus genoeg redenen om
volgend jaar weer in de Thalia kantine te zitten!!!

Inhoudsopga
ve
Inhoudsopgave

10

Van de Redactie

02

Colofon

03

Van de Voorzitter

04

Redacteur(s) M/V gezocht!

05

KPN Research

06

www.thalia.nu

08

Introductie 2001

08

Half-Life borrel

09

Nieuws uit de kantine

10

De euro en de Chipknip

11

Vacatures

12

3

De Thalia k
antine is in de v
ak
antie gesloten v
an vrijdag
kantine
vak
akantie
van
13 juli tot en met maandag 13 augustus.
Prijzen (onder voorbehoud)
Koffie/Thee/Bekertjes:
f 0,25
Dove:
f 1,25
Diverse repen:
f 0,90
AA/Minute Maid:
f 1,65
Red Bull:
f 2,75
Diverse frisdranken:
f 1,25
Tosti ham-kaas/dubbel-kaas:
f 1,25
Tosti Hawaii:
f 1,30
Bapao:
f 1,65
Worstenbrood/Frikandel:
f 1,65
Pistolet:
f 2,25
Matthijs Mekking
Voorzitter Kantinecommissie

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

0,10
0,50
0,40
0,75
1,25
0,50
0,50
0,60
0,75
0,75
1,00

Colofon
Redactie
Johan Martens
Post
adres
Postadres
Thalia
Nieuwsbrief
Toernooiveld 1
6521 ED Nijmegen

Email
nieuws@thalia.nu
Website
www.thalia.nu/nieuws

Copyright 2001 © Thalia
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd, etc. etc.
zonder uitdrukkelijke toestemming van Thalia.

Studievereniging Thalia

Nieuwsbrief

Van de Redactie

De euro en de chipknip

Hallo allemaal,
Eindelijk vakantie! De meesten onder ons hebben hier
waarschijnlijk al zeer lang naar toe geleefd en
eindelijk is het dan zover. Pak je koffers of blijf lekker
thuis bij het lokale zwembad hangen. Tenzij je weer zo
nodig moet werken om zelfs maar aan vakantie te kunnen
denken.
Maar waar je je ook zal bevinden deze vakantie, Thalia
is nooit ver weg! Krijg je weer heimwee naar onze
gezellige kantine, naar je leuke studiegenoten of meer
in het algemeen naar de universiteit, grijp dan snel
naar deze Thabloid!
Thabloid? Jawel, de Nieuwsbrief heet tegenwoordig
Thabloid. Waarom Thabloid? Omdat Thalia al eerder
een verenigingsblad heeft gehad dat zo heette. Zo
worden oude tradities weer in ere hersteld. Voor het
gemak heb ik nog even de nummering en jaargang van
de nieuwsbrief aangehouden, want ik kon er niet zo
snel achterkomen welke jaargang dit voor Thabloid
is. Dat mag de nieuwe redacteur volgend collegejaar
gaan uitzoeken.
Nieuwe redacteur? Ja, Thabloid heeft een nieuwe
redacteur nodig, aangezien ik na de vakantie niet meer
verder ga met Informatica. Lijkt het je wel wat om 5
keer per jaar Thabloid te maken, kijk dan snel op pagina
5 van deze Thabloid!
Ik wens jullie allemaal een prettige vakantie!
Johan Martens
Redacteur
P.S. Ik wacht nog steeds op jullie bijdragen!
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Volgend jaar zal de euro zijn intrede doen en hier
heeft Thalia ook mee te maken. Wij hebben ons hier
inmiddels al enigzins op voorbereid en zullen er voor
zorgen dat de overgang netjes zal verlopen. Dit houdt
in dat wij vanaf 1 januari 2002 de Euro zullen
accepteren en vanaf 28 januari 2002 de gulden zullen
weigeren (in onder andere de k antine en de
voetbaltafel). De oplossing van de KUN voor de euro
is de Chipper/Chipknip. Met ingang van 1 november 2001
gaat veel betalingsverkeer op de campus door middel
van de Chipper en de Chipknip. Zo zal onder meer het
kopen van een broodje in het restaurant en het
afrekenen van een paper bij de Dictatencentrale met
de Chipper of Chipknip geschieden. Op de campus komen
extra oplaadpunten voor de knip. Meer informatie kun
je vinden op www.kun.nl/euro. Thalia is nog aan het
beslissen wat zij met de Chipknip gaat doen; we houden
je op de hoogte!
Martijn Broenland
Penningmeester

Printer not ready. Could be a fatal error. Have a
pen handy?
Pat Davis
Windows NT crashed. I am the Blue Screen of
Death. No one hears your screams.
Peter Rothman
Thou shalt not follow the Null Pointer, for at
it’s end Madness and Chaos lie.

Thabloid
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Linus Wiggers
Secretaris
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Zon, zee, strand en Thabloid

Het nieuwe bestuursjaar zit eraan te komen. Voor
veel functies zijn er al vrijwilligers gevonden,
maar een aantal functies zijn nog volledig
beschikbaar: Zo is er nog niemand voor de
Publiciteits Commissie. Vind je het leuk een goed
netwerk op te bouwen voor de toekomst? Denk
er dan eens over na om de PR-man of vrouw van
Thalia te worden. Door het vertrek van Johan is
er ook geen redacteur meer van deze nieuwsbrief.
Ook voor deze functie zoeken wij iemand die het
leuk vindt om wat stukjes samen te voegen tot
een boekje. Uiteraard kunnen jullie ook
meedingen naar de andere functies, misschien dat
we dan een keer een echte verkiezing krijgen op
de ALV. Als je interesse of vragen hebt, dan kun
je mailen naar info@thalia.nu. Wij nemen zo snel
mogelijk contact met je op. Ik heb nu zelf een
jaar in het bestuur gezeten en ik vindt het zo
leuk dat ik er volgend jaar weer bij ben. Het
leert je een hoop over vergaderen, het runnen
van een vereniging en over wat gezelligheid is.
Daarnaast is het een leuke aanwinst voor op je
CV, want dit zijn de dingen waarmee je je van
anderen kunt onderscheiden. We hopen op vele
enthousiaste reacties!
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KPN Research
Zaterdag 16 juni, iets na achten op het station
verzamelen. We gingen met een groep van 11 man naar
Leidschendam. Ook de wiskundestudenten stonden op
het perron te trappelen om in de trein te stappen en
het is me nog steeds niet duidelijk welke vereniging
een grotere afvaardiging had. De dag ervoor was nog
besproken of we niet beter met een busje konden gaan.
Het vertrouwen in de NS was al dermate laag, dat ons
dit de beste oplossing leek. Helaas is het busje niet
meer gelukt. Noodgedwongen in de trein gestapt en
daar helaas, tegen onze zin in, toch weer langer in
gezeten dan strikt noodzakelijk. Gelukkig waren wij
met een grote groep uit Nijmegen, dus bij KPN wilden
ze wel even op ons wachten. In de trein natuurlijk de
nodige opmerkingen voorbereid over de aandelen. De
directeur van KPN was hier natuurlijk al op voorbereid
en kwam meteen met de eerste sheet: Aandeel KPN,
ongeveer 6,50 EURO! Daardoor viel al onze
voorbereiding in het water, alle geintje konden nu
eigenlijk wel achterwege blijven. Na een aantal leuke
en minder leuke toespraken, konden we demonstraties
bijwonen. Natuurlijk eerst een overheerlijke lunch met
alle luxe die je kunt wensen. Wat dat betreft: je kunt
maar beter elke dag bij een bedrijf gaan lunchen dat
jou graag in dienst wil hebben! De demonstraties waren
erg interessant. Een hoop nieuwe ontwikkelingen zijn
aan bod gekomen en daarbij bleek steeds weer dat ook
binnen KPN de computer uitermate belangrijk is. Al
het onderzoek gaat gepaard met integratie van
telefoon, Internet en televisie. Zo hebben wij
interactief meegedaan aan Weekend Miljonairs, de
werkvertrekken uit de toekomst gezien en een aantal
voice-response systemen mogen testen. Na de
demonstraties bleek weer eens dat de informatica
studenten uit Nijmegen prima met de nieuwe technologie
kunnen omgaan. Eerst een presentatie gehad over de
mogelijkheden van een mobieltje en een PDA,

vervolgens gaat iedereen direct met zijn Revo of Palm
en zijn GSM z’n mail zitten checken en nog even snel
chatten! Na afloop nog een borrel met lekkere hapjes
en drankjes. Bij ons vertrek kregen we allemaal een
Powerball: Dat is een leuk speeltje, waar
informaticastudenten ongetwijfeld RSI aan zullen
overhouden. De hele terugreis is er met deze gadgets
gespeeld, een terugreis die overigens beter ging dan
de heenreis. Thalia werd gesponsord door KPN voor
het meenemen van zoveel mogelijk studenten. Van dat
geld zijn we na afloop lekker een pizzaatje gaan eten
bij Pinokkio. Er is van alles genuttigd: van bier tot
kinderijsjes en van pizza tot Irisch coffee. Een zeer
goede afsluiting van een gezellige dag! Wegens dit
grote succes wil Thalia volgend jaar meer
bedrijfsuitjes gaan regelen. Nog even een tip: wil je
een dag in de watten worden gelegd, ga dan de
volgende keer gewoon mee!
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Linus Wiggers
Secretaris

Iets gaat ergens naar toe.
Angelica Mader
Het leven is pas interesant als je keuzes maakt...
zo dat was een diepe.
Henk Barendregt
The difference between common-sense and
paranoia is that common-sense is thinking
everyone’s out to get u. that’s normal, they are.
paranoia is thinking that they are conspiring.
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www.thalia.nu

Redacteur(s) M/V gezocht!

Er is de afgelopen paar weken weer het een en ander
gebeurd op de Thalia website. Zo zijn er weer een aantal
tentamens aan de tentamenbundel toegevoegd, is er
een rubriek foto’s bijgekomen en is het gedeelte met
nieuwsbrieven uitgebreidt. Ook is er een poll
toegevoegd waar je op dit moment je mening kunt geven
over de vernieuwde site van de subfaculteit informatica,
of ‘het Instituut voor Informatica en Informatiekunde’
zoals het tegenwoordig heet. Natuurlijk kun je op de
Thalia website altijd terecht voor de meest recente
informatie over Thalia, Informatica en Informatiekunde.
De website wordt (bijna) dagelijks bijgewerkt!

Thabloid is op zoek naar nieuwe redacteurs! Aangezien
de huidige redacteur binnenkort de studie Informatica
zal verlaten, wordt Thabloid in zijn voortbestaan
bedreigd!
We zijn met name op zoek naar meerdere redacteurs.
Onder andere om situaties zoals deze te voorkomen,
maar ook omdat Thabloid de potentie heeft om uit te
groeien tot een bloeiend verenigingsblad! Een dergelijk
blad valt niet meer te maken door een redacteur.
Denk niet dat je als nieuwe redacteur meteen in het
diepe wordt gegooid: de huidige redacteur heeft
toegezegd dat hij zich volgend jaar nog beschikbaar
zal houden om mee te werken aan een nieuwe uitgave en
zijn oorspronkelijke plannen voor de toekomst van
Thabloid toe te lichten.

Martijn Broenland (www@thalia.nu)
Webmaster

Introductie 2001
Zondag 19 augustus begint de introductie weer! Dit
betekent nieuwe informatici, anderhalve week feesten
en een paar dagen flink brak zijn voordat het nieuwe
schooljaar weer begint. Informatica en informatiekunde
organiseren ook dit jaar weer de introductie samen
met Wiskunde, Natuurkunde en Natuurwetenschappen.
Thalia zorgt voor het verhalenspel op woensdag 22
augustus. Hiervoor zijn we nog op zoek naar mensen
die post willen zijn die middag. Aanmelden kan in
groepjes van 2-3 personen bij Martijn (tgm@fluim.net).
Ook hoor ik graag van de huidige eerstejaars hun
ervaringen over de introductie van 2000! Hoe kijk jij
terug op je introductie? Wat mag absoluut niet vergeten
worden en wat zou eventueel beter kunnen? Zoals
altijd zal Informatica de eerste avond (zondag 19
augustus) ‘s avonds te vinden zijn in Extase. Hopelijk
laten de ouderejaars ook even hun gezicht zien!
Martijn Broenland (tgm@fluim.net)
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Mocht het je wat lijken om redacteur te worden, mail
dan even naar nieuws@thalia.nu en dan zullen we zo
snel mogelijk contact met je opnemen.
De redactie

Wat ben ik nu in godsnaam aan het doen? Help me
nou!
Hanno Wupper
Je mag slim zijn maar dan maak je het jezelf wel
moeilijk.
Wim Gielen
Het is toch schitterend dat je zo’n makkelijke
opgave zo moeilijk kan oplossen.
Wim Gielen
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ter
Voorzit
oorzitter

Half-Life borrel

Zo, en toen zat het jaar er alweer bijna op, de vakantie
staat alweer om een hoekje te kijken wanneer hij ons
eindelijk kan verblijden, en sommigen onder ons zijn
er al door besprongen. Eindelijk een paar weekjes
zonder colleges, tentamens, vroeg opstaan en al dat
andere gedoe dat erbij schijnt te horen. Ook een
aantal weekjes zonder thalia en om dit gemis te
compenseren gaan veel mensen op vakantie. Even lekker
op een strand in de zon liggen (die overigens nu hier
ook flink zijn best doet) of fijn een terrasje pakken
ergens. Ook in Nijmegen zelf is genoeg te doen,
bijvoorbeeld de beruchte zomerfeesten tijdens de
vierdaagse. En natuurlijk is ook nijmegen ruim voorzien
van de nodige terrasjes om lamme middagen en avonden
te verslijten. Natuurlijk kan je thalia niet blijven
missen en daarom zullen wij tijdens de introductie
een barbeque organiseren voor alle leden en nieuwe
eerstejaars.

We zijn niet alleen! Er blijkt nog een Thalia te zijn, en
wel een damesdispuut van een studentenvereniging in
Leeuwarden. En om de feuten te pesten hadden ze
bedacht dat er een Thalia gezocht moest worden en er
een bezoekje gedaan werd. Dat was ongeveer het
verhaal dat we een paar weken voor de Half-life borrel
gemaild kregen. Na wat heen en weer gemail werd er
afgesproken dat er op de dag van de borrel drie dames
langs zouden komen. Een half uur nadat ze eigenlijk
zouden komen, en wij buiten zaten te wachten, liepen
er drie lila-gekleurde, bebretelste meisjes het bètaterrein op. Dus wij zwaaien. Helemaal verbaasd kwamen
ze naar ons toelopen en vroegen hoe we wisten dat zij
het waren. Yeah right.

Dus bij deze een hele fijne vakantie toegewenst en tot
dan!
Jelte Jansen
Voorzitter
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Toen we op de borrel binnenkwamen waren (na veel
geklooi) net alle bakken speelklaar en was men al aan
het schieten. Gr appig was het wel, een hele
verduisterde TK, overal geschreeuw en geschiet, 20
man intens staren naar een beeldscherm, en drie
vrouwen die een beetje bang om het hoekje keken.
Behalve het bezoek was de opdracht ook nog om met
‘de andere Thalia’ het clublied te zingen. Ze wisten
alleen de melodie niet... na wat geklooi bleek het de
Sesamstraat tune te zijn en werd er door drie meiden
en 20 jongens het clublied gemurmeld.
Na het uitdelen van wat petten en stickers was het
feest alweer over, gingen de dames terug naar Fryslan
boppe en was iedereen ook alweer uit gehalf-lifed. Wie
er gewonnen heeft, ik heb geen flauw idee. Maar toch
gefeliciteerd. Het was een erg geslaagde middag :).
Michel
Thalia EVC
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Kantine
In de kantine van Thalia is veel gebeurd. Nadat er
verbouwd en geschilderd is, is de kantine ook opnieuw
ingericht met banken, een tafel, veel nieuwe spelletjes
zoals Risk en De Betoverde Doolhof en technische
apparatuur. Zo is er een nieuwe radio, een nieuwe
koelkast en een magnetron. Dit biedt dan weer
mogelijkheden om ons assortiment uit te breiden. And
so it happened...
Er kwamen broodjes Bapao en Pistoletjes. Die
verkochten - mag ik bescheiden toegeven alleraardigst. Dus die gaan er volgend jaar gewoon
weer bij naast de repen, koffie, thee, tosti’s en de
frisdranken. Verder zijn er plannen om frikadellen
en worstenbroodjes af te wisselen. Er worden weer
kantine ladder competities gehouden. Zo zal naast het
kickschaken, Vier Op Een Rij, Schaken en Wie Is Het?
geïntroduceerd worden. Dus genoeg redenen om
volgend jaar weer in de Thalia kantine te zitten!!!
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Tosti ham-kaas/dubbel-kaas:
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Van de Redactie

De euro en de chipknip

Hallo allemaal,
Eindelijk vakantie! De meesten onder ons hebben hier
waarschijnlijk al zeer lang naar toe geleefd en
eindelijk is het dan zover. Pak je koffers of blijf lekker
thuis bij het lokale zwembad hangen. Tenzij je weer zo
nodig moet werken om zelfs maar aan vakantie te kunnen
denken.
Maar waar je je ook zal bevinden deze vakantie, Thalia
is nooit ver weg! Krijg je weer heimwee naar onze
gezellige kantine, naar je leuke studiegenoten of meer
in het algemeen naar de universiteit, grijp dan snel
naar deze Thabloid!
Thabloid? Jawel, de Nieuwsbrief heet tegenwoordig
Thabloid. Waarom Thabloid? Omdat Thalia al eerder
een verenigingsblad heeft gehad dat zo heette. Zo
worden oude tradities weer in ere hersteld. Voor het
gemak heb ik nog even de nummering en jaargang van
de nieuwsbrief aangehouden, want ik kon er niet zo
snel achterkomen welke jaargang dit voor Thabloid
is. Dat mag de nieuwe redacteur volgend collegejaar
gaan uitzoeken.
Nieuwe redacteur? Ja, Thabloid heeft een nieuwe
redacteur nodig, aangezien ik na de vakantie niet meer
verder ga met Informatica. Lijkt het je wel wat om 5
keer per jaar Thabloid te maken, kijk dan snel op pagina
5 van deze Thabloid!
Ik wens jullie allemaal een prettige vakantie!
Johan Martens
Redacteur
P.S. Ik wacht nog steeds op jullie bijdragen!
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Volgend jaar zal de euro zijn intrede doen en hier
heeft Thalia ook mee te maken. Wij hebben ons hier
inmiddels al enigzins op voorbereid en zullen er voor
zorgen dat de overgang netjes zal verlopen. Dit houdt
in dat wij vanaf 1 januari 2002 de Euro zullen
accepteren en vanaf 28 januari 2002 de gulden zullen
weigeren (in onder andere de k antine en de
voetbaltafel). De oplossing van de KUN voor de euro
is de Chipper/Chipknip. Met ingang van 1 november 2001
gaat veel betalingsverkeer op de campus door middel
van de Chipper en de Chipknip. Zo zal onder meer het
kopen van een broodje in het restaurant en het
afrekenen van een paper bij de Dictatencentrale met
de Chipper of Chipknip geschieden. Op de campus komen
extra oplaadpunten voor de knip. Meer informatie kun
je vinden op www.kun.nl/euro. Thalia is nog aan het
beslissen wat zij met de Chipknip gaat doen; we houden
je op de hoogte!
Martijn Broenland
Penningmeester

Printer not ready. Could be a fatal error. Have a
pen handy?
Pat Davis
Windows NT crashed. I am the Blue Screen of
Death. No one hears your screams.
Peter Rothman
Thou shalt not follow the Null Pointer, for at
it’s end Madness and Chaos lie.
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Zon, zee, strand en Thabloid

Het nieuwe bestuursjaar zit eraan te komen. Voor
veel functies zijn er al vrijwilligers gevonden,
maar een aantal functies zijn nog volledig
beschikbaar: Zo is er nog niemand voor de
Publiciteits Commissie. Vind je het leuk een goed
netwerk op te bouwen voor de toekomst? Denk
er dan eens over na om de PR-man of vrouw van
Thalia te worden. Door het vertrek van Johan is
er ook geen redacteur meer van deze nieuwsbrief.
Ook voor deze functie zoeken wij iemand die het
leuk vindt om wat stukjes samen te voegen tot
een boekje. Uiteraard kunnen jullie ook
meedingen naar de andere functies, misschien dat
we dan een keer een echte verkiezing krijgen op
de ALV. Als je interesse of vragen hebt, dan kun
je mailen naar info@thalia.nu. Wij nemen zo snel
mogelijk contact met je op. Ik heb nu zelf een
jaar in het bestuur gezeten en ik vindt het zo
leuk dat ik er volgend jaar weer bij ben. Het
leert je een hoop over vergaderen, het runnen
van een vereniging en over wat gezelligheid is.
Daarnaast is het een leuke aanwinst voor op je
CV, want dit zijn de dingen waarmee je je van
anderen kunt onderscheiden. We hopen op vele
enthousiaste reacties!
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KPN Research
Zaterdag 16 juni, iets na achten op het station
verzamelen. We gingen met een groep van 11 man naar
Leidschendam. Ook de wiskundestudenten stonden op
het perron te trappelen om in de trein te stappen en
het is me nog steeds niet duidelijk welke vereniging
een grotere afvaardiging had. De dag ervoor was nog
besproken of we niet beter met een busje konden gaan.
Het vertrouwen in de NS was al dermate laag, dat ons
dit de beste oplossing leek. Helaas is het busje niet
meer gelukt. Noodgedwongen in de trein gestapt en
daar helaas, tegen onze zin in, toch weer langer in
gezeten dan strikt noodzakelijk. Gelukkig waren wij
met een grote groep uit Nijmegen, dus bij KPN wilden
ze wel even op ons wachten. In de trein natuurlijk de
nodige opmerkingen voorbereid over de aandelen. De
directeur van KPN was hier natuurlijk al op voorbereid
en kwam meteen met de eerste sheet: Aandeel KPN,
ongeveer 6,50 EURO! Daardoor viel al onze
voorbereiding in het water, alle geintje konden nu
eigenlijk wel achterwege blijven. Na een aantal leuke
en minder leuke toespraken, konden we demonstraties
bijwonen. Natuurlijk eerst een overheerlijke lunch met
alle luxe die je kunt wensen. Wat dat betreft: je kunt
maar beter elke dag bij een bedrijf gaan lunchen dat
jou graag in dienst wil hebben! De demonstraties waren
erg interessant. Een hoop nieuwe ontwikkelingen zijn
aan bod gekomen en daarbij bleek steeds weer dat ook
binnen KPN de computer uitermate belangrijk is. Al
het onderzoek gaat gepaard met integratie van
telefoon, Internet en televisie. Zo hebben wij
interactief meegedaan aan Weekend Miljonairs, de
werkvertrekken uit de toekomst gezien en een aantal
voice-response systemen mogen testen. Na de
demonstraties bleek weer eens dat de informatica
studenten uit Nijmegen prima met de nieuwe technologie
kunnen omgaan. Eerst een presentatie gehad over de
mogelijkheden van een mobieltje en een PDA,

vervolgens gaat iedereen direct met zijn Revo of Palm
en zijn GSM z’n mail zitten checken en nog even snel
chatten! Na afloop nog een borrel met lekkere hapjes
en drankjes. Bij ons vertrek kregen we allemaal een
Powerball: Dat is een leuk speeltje, waar
informaticastudenten ongetwijfeld RSI aan zullen
overhouden. De hele terugreis is er met deze gadgets
gespeeld, een terugreis die overigens beter ging dan
de heenreis. Thalia werd gesponsord door KPN voor
het meenemen van zoveel mogelijk studenten. Van dat
geld zijn we na afloop lekker een pizzaatje gaan eten
bij Pinokkio. Er is van alles genuttigd: van bier tot
kinderijsjes en van pizza tot Irisch coffee. Een zeer
goede afsluiting van een gezellige dag! Wegens dit
grote succes wil Thalia volgend jaar meer
bedrijfsuitjes gaan regelen. Nog even een tip: wil je
een dag in de watten worden gelegd, ga dan de
volgende keer gewoon mee!
6
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Linus Wiggers
Secretaris

Iets gaat ergens naar toe.
Angelica Mader
Het leven is pas interesant als je keuzes maakt...
zo dat was een diepe.
Henk Barendregt
The difference between common-sense and
paranoia is that common-sense is thinking
everyone’s out to get u. that’s normal, they are.
paranoia is thinking that they are conspiring.
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www.thalia.nu

Redacteur(s) M/V gezocht!

Er is de afgelopen paar weken weer het een en ander
gebeurd op de Thalia website. Zo zijn er weer een aantal
tentamens aan de tentamenbundel toegevoegd, is er
een rubriek foto’s bijgekomen en is het gedeelte met
nieuwsbrieven uitgebreidt. Ook is er een poll
toegevoegd waar je op dit moment je mening kunt geven
over de vernieuwde site van de subfaculteit informatica,
of ‘het Instituut voor Informatica en Informatiekunde’
zoals het tegenwoordig heet. Natuurlijk kun je op de
Thalia website altijd terecht voor de meest recente
informatie over Thalia, Informatica en Informatiekunde.
De website wordt (bijna) dagelijks bijgewerkt!

Thabloid is op zoek naar nieuwe redacteurs! Aangezien
de huidige redacteur binnenkort de studie Informatica
zal verlaten, wordt Thabloid in zijn voortbestaan
bedreigd!
We zijn met name op zoek naar meerdere redacteurs.
Onder andere om situaties zoals deze te voorkomen,
maar ook omdat Thabloid de potentie heeft om uit te
groeien tot een bloeiend verenigingsblad! Een dergelijk
blad valt niet meer te maken door een redacteur.
Denk niet dat je als nieuwe redacteur meteen in het
diepe wordt gegooid: de huidige redacteur heeft
toegezegd dat hij zich volgend jaar nog beschikbaar
zal houden om mee te werken aan een nieuwe uitgave en
zijn oorspronkelijke plannen voor de toekomst van
Thabloid toe te lichten.

Martijn Broenland (www@thalia.nu)
Webmaster

Introductie 2001
Zondag 19 augustus begint de introductie weer! Dit
betekent nieuwe informatici, anderhalve week feesten
en een paar dagen flink brak zijn voordat het nieuwe
schooljaar weer begint. Informatica en informatiekunde
organiseren ook dit jaar weer de introductie samen
met Wiskunde, Natuurkunde en Natuurwetenschappen.
Thalia zorgt voor het verhalenspel op woensdag 22
augustus. Hiervoor zijn we nog op zoek naar mensen
die post willen zijn die middag. Aanmelden kan in
groepjes van 2-3 personen bij Martijn (tgm@fluim.net).
Ook hoor ik graag van de huidige eerstejaars hun
ervaringen over de introductie van 2000! Hoe kijk jij
terug op je introductie? Wat mag absoluut niet vergeten
worden en wat zou eventueel beter kunnen? Zoals
altijd zal Informatica de eerste avond (zondag 19
augustus) ‘s avonds te vinden zijn in Extase. Hopelijk
laten de ouderejaars ook even hun gezicht zien!
Martijn Broenland (tgm@fluim.net)
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Mocht het je wat lijken om redacteur te worden, mail
dan even naar nieuws@thalia.nu en dan zullen we zo
snel mogelijk contact met je opnemen.
De redactie

Wat ben ik nu in godsnaam aan het doen? Help me
nou!
Hanno Wupper
Je mag slim zijn maar dan maak je het jezelf wel
moeilijk.
Wim Gielen
Het is toch schitterend dat je zo’n makkelijke
opgave zo moeilijk kan oplossen.
Wim Gielen
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Van de V
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Half-Life borrel

Zo, en toen zat het jaar er alweer bijna op, de vakantie
staat alweer om een hoekje te kijken wanneer hij ons
eindelijk kan verblijden, en sommigen onder ons zijn
er al door besprongen. Eindelijk een paar weekjes
zonder colleges, tentamens, vroeg opstaan en al dat
andere gedoe dat erbij schijnt te horen. Ook een
aantal weekjes zonder thalia en om dit gemis te
compenseren gaan veel mensen op vakantie. Even lekker
op een strand in de zon liggen (die overigens nu hier
ook flink zijn best doet) of fijn een terrasje pakken
ergens. Ook in Nijmegen zelf is genoeg te doen,
bijvoorbeeld de beruchte zomerfeesten tijdens de
vierdaagse. En natuurlijk is ook nijmegen ruim voorzien
van de nodige terrasjes om lamme middagen en avonden
te verslijten. Natuurlijk kan je thalia niet blijven
missen en daarom zullen wij tijdens de introductie
een barbeque organiseren voor alle leden en nieuwe
eerstejaars.

We zijn niet alleen! Er blijkt nog een Thalia te zijn, en
wel een damesdispuut van een studentenvereniging in
Leeuwarden. En om de feuten te pesten hadden ze
bedacht dat er een Thalia gezocht moest worden en er
een bezoekje gedaan werd. Dat was ongeveer het
verhaal dat we een paar weken voor de Half-life borrel
gemaild kregen. Na wat heen en weer gemail werd er
afgesproken dat er op de dag van de borrel drie dames
langs zouden komen. Een half uur nadat ze eigenlijk
zouden komen, en wij buiten zaten te wachten, liepen
er drie lila-gekleurde, bebretelste meisjes het bètaterrein op. Dus wij zwaaien. Helemaal verbaasd kwamen
ze naar ons toelopen en vroegen hoe we wisten dat zij
het waren. Yeah right.

Dus bij deze een hele fijne vakantie toegewenst en tot
dan!
Jelte Jansen
Voorzitter
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Toen we op de borrel binnenkwamen waren (na veel
geklooi) net alle bakken speelklaar en was men al aan
het schieten. Gr appig was het wel, een hele
verduisterde TK, overal geschreeuw en geschiet, 20
man intens staren naar een beeldscherm, en drie
vrouwen die een beetje bang om het hoekje keken.
Behalve het bezoek was de opdracht ook nog om met
‘de andere Thalia’ het clublied te zingen. Ze wisten
alleen de melodie niet... na wat geklooi bleek het de
Sesamstraat tune te zijn en werd er door drie meiden
en 20 jongens het clublied gemurmeld.
Na het uitdelen van wat petten en stickers was het
feest alweer over, gingen de dames terug naar Fryslan
boppe en was iedereen ook alweer uit gehalf-lifed. Wie
er gewonnen heeft, ik heb geen flauw idee. Maar toch
gefeliciteerd. Het was een erg geslaagde middag :).
Michel
Thalia EVC
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Nieuws uit de K
antine
Kantine
In de kantine van Thalia is veel gebeurd. Nadat er
verbouwd en geschilderd is, is de kantine ook opnieuw
ingericht met banken, een tafel, veel nieuwe spelletjes
zoals Risk en De Betoverde Doolhof en technische
apparatuur. Zo is er een nieuwe radio, een nieuwe
koelkast en een magnetron. Dit biedt dan weer
mogelijkheden om ons assortiment uit te breiden. And
so it happened...
Er kwamen broodjes Bapao en Pistoletjes. Die
verkochten - mag ik bescheiden toegeven alleraardigst. Dus die gaan er volgend jaar gewoon
weer bij naast de repen, koffie, thee, tosti’s en de
frisdranken. Verder zijn er plannen om frikadellen
en worstenbroodjes af te wisselen. Er worden weer
kantine ladder competities gehouden. Zo zal naast het
kickschaken, Vier Op Een Rij, Schaken en Wie Is Het?
geïntroduceerd worden. Dus genoeg redenen om
volgend jaar weer in de Thalia kantine te zitten!!!
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De Thalia k
antine is in de v
ak
antie gesloten v
an vrijdag
kantine
vak
akantie
van
13 juli tot en met maandag 13 augustus.
Prijzen (onder voorbehoud)
Koffie/Thee/Bekertjes:
f 0,25
Dove:
f 1,25
Diverse repen:
f 0,90
AA/Minute Maid:
f 1,65
Red Bull:
f 2,75
Diverse frisdranken:
f 1,25
Tosti ham-kaas/dubbel-kaas:
f 1,25
Tosti Hawaii:
f 1,30
Bapao:
f 1,65
Worstenbrood/Frikandel:
f 1,65
Pistolet:
f 2,25
Matthijs Mekking
Voorzitter Kantinecommissie

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

0,10
0,50
0,40
0,75
1,25
0,50
0,50
0,60
0,75
0,75
1,00

Colofon
Redactie
Johan Martens
Post
adres
Postadres
Thalia
Nieuwsbrief
Toernooiveld 1
6521 ED Nijmegen

Email
nieuws@thalia.nu
Website
www.thalia.nu/nieuws

Copyright 2001 © Thalia
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd, etc. etc.
zonder uitdrukkelijke toestemming van Thalia.
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Van de Redactie

De euro en de chipknip

Hallo allemaal,
Eindelijk vakantie! De meesten onder ons hebben hier
waarschijnlijk al zeer lang naar toe geleefd en
eindelijk is het dan zover. Pak je koffers of blijf lekker
thuis bij het lokale zwembad hangen. Tenzij je weer zo
nodig moet werken om zelfs maar aan vakantie te kunnen
denken.
Maar waar je je ook zal bevinden deze vakantie, Thalia
is nooit ver weg! Krijg je weer heimwee naar onze
gezellige kantine, naar je leuke studiegenoten of meer
in het algemeen naar de universiteit, grijp dan snel
naar deze Thabloid!
Thabloid? Jawel, de Nieuwsbrief heet tegenwoordig
Thabloid. Waarom Thabloid? Omdat Thalia al eerder
een verenigingsblad heeft gehad dat zo heette. Zo
worden oude tradities weer in ere hersteld. Voor het
gemak heb ik nog even de nummering en jaargang van
de nieuwsbrief aangehouden, want ik kon er niet zo
snel achterkomen welke jaargang dit voor Thabloid
is. Dat mag de nieuwe redacteur volgend collegejaar
gaan uitzoeken.
Nieuwe redacteur? Ja, Thabloid heeft een nieuwe
redacteur nodig, aangezien ik na de vakantie niet meer
verder ga met Informatica. Lijkt het je wel wat om 5
keer per jaar Thabloid te maken, kijk dan snel op pagina
5 van deze Thabloid!
Ik wens jullie allemaal een prettige vakantie!
Johan Martens
Redacteur
P.S. Ik wacht nog steeds op jullie bijdragen!
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Volgend jaar zal de euro zijn intrede doen en hier
heeft Thalia ook mee te maken. Wij hebben ons hier
inmiddels al enigzins op voorbereid en zullen er voor
zorgen dat de overgang netjes zal verlopen. Dit houdt
in dat wij vanaf 1 januari 2002 de Euro zullen
accepteren en vanaf 28 januari 2002 de gulden zullen
weigeren (in onder andere de k antine en de
voetbaltafel). De oplossing van de KUN voor de euro
is de Chipper/Chipknip. Met ingang van 1 november 2001
gaat veel betalingsverkeer op de campus door middel
van de Chipper en de Chipknip. Zo zal onder meer het
kopen van een broodje in het restaurant en het
afrekenen van een paper bij de Dictatencentrale met
de Chipper of Chipknip geschieden. Op de campus komen
extra oplaadpunten voor de knip. Meer informatie kun
je vinden op www.kun.nl/euro. Thalia is nog aan het
beslissen wat zij met de Chipknip gaat doen; we houden
je op de hoogte!
Martijn Broenland
Penningmeester

Printer not ready. Could be a fatal error. Have a
pen handy?
Pat Davis
Windows NT crashed. I am the Blue Screen of
Death. No one hears your screams.
Peter Rothman
Thou shalt not follow the Null Pointer, for at
it’s end Madness and Chaos lie.

Thabloid
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Zon, zee, strand en Thabloid

Het nieuwe bestuursjaar zit eraan te komen. Voor
veel functies zijn er al vrijwilligers gevonden,
maar een aantal functies zijn nog volledig
beschikbaar: Zo is er nog niemand voor de
Publiciteits Commissie. Vind je het leuk een goed
netwerk op te bouwen voor de toekomst? Denk
er dan eens over na om de PR-man of vrouw van
Thalia te worden. Door het vertrek van Johan is
er ook geen redacteur meer van deze nieuwsbrief.
Ook voor deze functie zoeken wij iemand die het
leuk vindt om wat stukjes samen te voegen tot
een boekje. Uiteraard kunnen jullie ook
meedingen naar de andere functies, misschien dat
we dan een keer een echte verkiezing krijgen op
de ALV. Als je interesse of vragen hebt, dan kun
je mailen naar info@thalia.nu. Wij nemen zo snel
mogelijk contact met je op. Ik heb nu zelf een
jaar in het bestuur gezeten en ik vindt het zo
leuk dat ik er volgend jaar weer bij ben. Het
leert je een hoop over vergaderen, het runnen
van een vereniging en over wat gezelligheid is.
Daarnaast is het een leuke aanwinst voor op je
CV, want dit zijn de dingen waarmee je je van
anderen kunt onderscheiden. We hopen op vele
enthousiaste reacties!
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KPN Research
Zaterdag 16 juni, iets na achten op het station
verzamelen. We gingen met een groep van 11 man naar
Leidschendam. Ook de wiskundestudenten stonden op
het perron te trappelen om in de trein te stappen en
het is me nog steeds niet duidelijk welke vereniging
een grotere afvaardiging had. De dag ervoor was nog
besproken of we niet beter met een busje konden gaan.
Het vertrouwen in de NS was al dermate laag, dat ons
dit de beste oplossing leek. Helaas is het busje niet
meer gelukt. Noodgedwongen in de trein gestapt en
daar helaas, tegen onze zin in, toch weer langer in
gezeten dan strikt noodzakelijk. Gelukkig waren wij
met een grote groep uit Nijmegen, dus bij KPN wilden
ze wel even op ons wachten. In de trein natuurlijk de
nodige opmerkingen voorbereid over de aandelen. De
directeur van KPN was hier natuurlijk al op voorbereid
en kwam meteen met de eerste sheet: Aandeel KPN,
ongeveer 6,50 EURO! Daardoor viel al onze
voorbereiding in het water, alle geintje konden nu
eigenlijk wel achterwege blijven. Na een aantal leuke
en minder leuke toespraken, konden we demonstraties
bijwonen. Natuurlijk eerst een overheerlijke lunch met
alle luxe die je kunt wensen. Wat dat betreft: je kunt
maar beter elke dag bij een bedrijf gaan lunchen dat
jou graag in dienst wil hebben! De demonstraties waren
erg interessant. Een hoop nieuwe ontwikkelingen zijn
aan bod gekomen en daarbij bleek steeds weer dat ook
binnen KPN de computer uitermate belangrijk is. Al
het onderzoek gaat gepaard met integratie van
telefoon, Internet en televisie. Zo hebben wij
interactief meegedaan aan Weekend Miljonairs, de
werkvertrekken uit de toekomst gezien en een aantal
voice-response systemen mogen testen. Na de
demonstraties bleek weer eens dat de informatica
studenten uit Nijmegen prima met de nieuwe technologie
kunnen omgaan. Eerst een presentatie gehad over de
mogelijkheden van een mobieltje en een PDA,

vervolgens gaat iedereen direct met zijn Revo of Palm
en zijn GSM z’n mail zitten checken en nog even snel
chatten! Na afloop nog een borrel met lekkere hapjes
en drankjes. Bij ons vertrek kregen we allemaal een
Powerball: Dat is een leuk speeltje, waar
informaticastudenten ongetwijfeld RSI aan zullen
overhouden. De hele terugreis is er met deze gadgets
gespeeld, een terugreis die overigens beter ging dan
de heenreis. Thalia werd gesponsord door KPN voor
het meenemen van zoveel mogelijk studenten. Van dat
geld zijn we na afloop lekker een pizzaatje gaan eten
bij Pinokkio. Er is van alles genuttigd: van bier tot
kinderijsjes en van pizza tot Irisch coffee. Een zeer
goede afsluiting van een gezellige dag! Wegens dit
grote succes wil Thalia volgend jaar meer
bedrijfsuitjes gaan regelen. Nog even een tip: wil je
een dag in de watten worden gelegd, ga dan de
volgende keer gewoon mee!
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Linus Wiggers
Secretaris

Iets gaat ergens naar toe.
Angelica Mader
Het leven is pas interesant als je keuzes maakt...
zo dat was een diepe.
Henk Barendregt
The difference between common-sense and
paranoia is that common-sense is thinking
everyone’s out to get u. that’s normal, they are.
paranoia is thinking that they are conspiring.
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www.thalia.nu

Redacteur(s) M/V gezocht!

Er is de afgelopen paar weken weer het een en ander
gebeurd op de Thalia website. Zo zijn er weer een aantal
tentamens aan de tentamenbundel toegevoegd, is er
een rubriek foto’s bijgekomen en is het gedeelte met
nieuwsbrieven uitgebreidt. Ook is er een poll
toegevoegd waar je op dit moment je mening kunt geven
over de vernieuwde site van de subfaculteit informatica,
of ‘het Instituut voor Informatica en Informatiekunde’
zoals het tegenwoordig heet. Natuurlijk kun je op de
Thalia website altijd terecht voor de meest recente
informatie over Thalia, Informatica en Informatiekunde.
De website wordt (bijna) dagelijks bijgewerkt!

Thabloid is op zoek naar nieuwe redacteurs! Aangezien
de huidige redacteur binnenkort de studie Informatica
zal verlaten, wordt Thabloid in zijn voortbestaan
bedreigd!
We zijn met name op zoek naar meerdere redacteurs.
Onder andere om situaties zoals deze te voorkomen,
maar ook omdat Thabloid de potentie heeft om uit te
groeien tot een bloeiend verenigingsblad! Een dergelijk
blad valt niet meer te maken door een redacteur.
Denk niet dat je als nieuwe redacteur meteen in het
diepe wordt gegooid: de huidige redacteur heeft
toegezegd dat hij zich volgend jaar nog beschikbaar
zal houden om mee te werken aan een nieuwe uitgave en
zijn oorspronkelijke plannen voor de toekomst van
Thabloid toe te lichten.

Martijn Broenland (www@thalia.nu)
Webmaster

Introductie 2001
Zondag 19 augustus begint de introductie weer! Dit
betekent nieuwe informatici, anderhalve week feesten
en een paar dagen flink brak zijn voordat het nieuwe
schooljaar weer begint. Informatica en informatiekunde
organiseren ook dit jaar weer de introductie samen
met Wiskunde, Natuurkunde en Natuurwetenschappen.
Thalia zorgt voor het verhalenspel op woensdag 22
augustus. Hiervoor zijn we nog op zoek naar mensen
die post willen zijn die middag. Aanmelden kan in
groepjes van 2-3 personen bij Martijn (tgm@fluim.net).
Ook hoor ik graag van de huidige eerstejaars hun
ervaringen over de introductie van 2000! Hoe kijk jij
terug op je introductie? Wat mag absoluut niet vergeten
worden en wat zou eventueel beter kunnen? Zoals
altijd zal Informatica de eerste avond (zondag 19
augustus) ‘s avonds te vinden zijn in Extase. Hopelijk
laten de ouderejaars ook even hun gezicht zien!
Martijn Broenland (tgm@fluim.net)
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Mocht het je wat lijken om redacteur te worden, mail
dan even naar nieuws@thalia.nu en dan zullen we zo
snel mogelijk contact met je opnemen.
De redactie

Wat ben ik nu in godsnaam aan het doen? Help me
nou!
Hanno Wupper
Je mag slim zijn maar dan maak je het jezelf wel
moeilijk.
Wim Gielen
Het is toch schitterend dat je zo’n makkelijke
opgave zo moeilijk kan oplossen.
Wim Gielen
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Van de V
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ter
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Half-Life borrel

Zo, en toen zat het jaar er alweer bijna op, de vakantie
staat alweer om een hoekje te kijken wanneer hij ons
eindelijk kan verblijden, en sommigen onder ons zijn
er al door besprongen. Eindelijk een paar weekjes
zonder colleges, tentamens, vroeg opstaan en al dat
andere gedoe dat erbij schijnt te horen. Ook een
aantal weekjes zonder thalia en om dit gemis te
compenseren gaan veel mensen op vakantie. Even lekker
op een strand in de zon liggen (die overigens nu hier
ook flink zijn best doet) of fijn een terrasje pakken
ergens. Ook in Nijmegen zelf is genoeg te doen,
bijvoorbeeld de beruchte zomerfeesten tijdens de
vierdaagse. En natuurlijk is ook nijmegen ruim voorzien
van de nodige terrasjes om lamme middagen en avonden
te verslijten. Natuurlijk kan je thalia niet blijven
missen en daarom zullen wij tijdens de introductie
een barbeque organiseren voor alle leden en nieuwe
eerstejaars.

We zijn niet alleen! Er blijkt nog een Thalia te zijn, en
wel een damesdispuut van een studentenvereniging in
Leeuwarden. En om de feuten te pesten hadden ze
bedacht dat er een Thalia gezocht moest worden en er
een bezoekje gedaan werd. Dat was ongeveer het
verhaal dat we een paar weken voor de Half-life borrel
gemaild kregen. Na wat heen en weer gemail werd er
afgesproken dat er op de dag van de borrel drie dames
langs zouden komen. Een half uur nadat ze eigenlijk
zouden komen, en wij buiten zaten te wachten, liepen
er drie lila-gekleurde, bebretelste meisjes het bètaterrein op. Dus wij zwaaien. Helemaal verbaasd kwamen
ze naar ons toelopen en vroegen hoe we wisten dat zij
het waren. Yeah right.

Dus bij deze een hele fijne vakantie toegewenst en tot
dan!
Jelte Jansen
Voorzitter
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Toen we op de borrel binnenkwamen waren (na veel
geklooi) net alle bakken speelklaar en was men al aan
het schieten. Gr appig was het wel, een hele
verduisterde TK, overal geschreeuw en geschiet, 20
man intens staren naar een beeldscherm, en drie
vrouwen die een beetje bang om het hoekje keken.
Behalve het bezoek was de opdracht ook nog om met
‘de andere Thalia’ het clublied te zingen. Ze wisten
alleen de melodie niet... na wat geklooi bleek het de
Sesamstraat tune te zijn en werd er door drie meiden
en 20 jongens het clublied gemurmeld.
Na het uitdelen van wat petten en stickers was het
feest alweer over, gingen de dames terug naar Fryslan
boppe en was iedereen ook alweer uit gehalf-lifed. Wie
er gewonnen heeft, ik heb geen flauw idee. Maar toch
gefeliciteerd. Het was een erg geslaagde middag :).
Michel
Thalia EVC

Studievereniging Thalia
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Nieuws uit de K
antine
Kantine
In de kantine van Thalia is veel gebeurd. Nadat er
verbouwd en geschilderd is, is de kantine ook opnieuw
ingericht met banken, een tafel, veel nieuwe spelletjes
zoals Risk en De Betoverde Doolhof en technische
apparatuur. Zo is er een nieuwe radio, een nieuwe
koelkast en een magnetron. Dit biedt dan weer
mogelijkheden om ons assortiment uit te breiden. And
so it happened...
Er kwamen broodjes Bapao en Pistoletjes. Die
verkochten - mag ik bescheiden toegeven alleraardigst. Dus die gaan er volgend jaar gewoon
weer bij naast de repen, koffie, thee, tosti’s en de
frisdranken. Verder zijn er plannen om frikadellen
en worstenbroodjes af te wisselen. Er worden weer
kantine ladder competities gehouden. Zo zal naast het
kickschaken, Vier Op Een Rij, Schaken en Wie Is Het?
geïntroduceerd worden. Dus genoeg redenen om
volgend jaar weer in de Thalia kantine te zitten!!!
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Van de Redactie

De euro en de chipknip

Hallo allemaal,
Eindelijk vakantie! De meesten onder ons hebben hier
waarschijnlijk al zeer lang naar toe geleefd en
eindelijk is het dan zover. Pak je koffers of blijf lekker
thuis bij het lokale zwembad hangen. Tenzij je weer zo
nodig moet werken om zelfs maar aan vakantie te kunnen
denken.
Maar waar je je ook zal bevinden deze vakantie, Thalia
is nooit ver weg! Krijg je weer heimwee naar onze
gezellige kantine, naar je leuke studiegenoten of meer
in het algemeen naar de universiteit, grijp dan snel
naar deze Thabloid!
Thabloid? Jawel, de Nieuwsbrief heet tegenwoordig
Thabloid. Waarom Thabloid? Omdat Thalia al eerder
een verenigingsblad heeft gehad dat zo heette. Zo
worden oude tradities weer in ere hersteld. Voor het
gemak heb ik nog even de nummering en jaargang van
de nieuwsbrief aangehouden, want ik kon er niet zo
snel achterkomen welke jaargang dit voor Thabloid
is. Dat mag de nieuwe redacteur volgend collegejaar
gaan uitzoeken.
Nieuwe redacteur? Ja, Thabloid heeft een nieuwe
redacteur nodig, aangezien ik na de vakantie niet meer
verder ga met Informatica. Lijkt het je wel wat om 5
keer per jaar Thabloid te maken, kijk dan snel op pagina
5 van deze Thabloid!
Ik wens jullie allemaal een prettige vakantie!
Johan Martens
Redacteur
P.S. Ik wacht nog steeds op jullie bijdragen!
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Volgend jaar zal de euro zijn intrede doen en hier
heeft Thalia ook mee te maken. Wij hebben ons hier
inmiddels al enigzins op voorbereid en zullen er voor
zorgen dat de overgang netjes zal verlopen. Dit houdt
in dat wij vanaf 1 januari 2002 de Euro zullen
accepteren en vanaf 28 januari 2002 de gulden zullen
weigeren (in onder andere de k antine en de
voetbaltafel). De oplossing van de KUN voor de euro
is de Chipper/Chipknip. Met ingang van 1 november 2001
gaat veel betalingsverkeer op de campus door middel
van de Chipper en de Chipknip. Zo zal onder meer het
kopen van een broodje in het restaurant en het
afrekenen van een paper bij de Dictatencentrale met
de Chipper of Chipknip geschieden. Op de campus komen
extra oplaadpunten voor de knip. Meer informatie kun
je vinden op www.kun.nl/euro. Thalia is nog aan het
beslissen wat zij met de Chipknip gaat doen; we houden
je op de hoogte!
Martijn Broenland
Penningmeester

Printer not ready. Could be a fatal error. Have a
pen handy?
Pat Davis
Windows NT crashed. I am the Blue Screen of
Death. No one hears your screams.
Peter Rothman
Thou shalt not follow the Null Pointer, for at
it’s end Madness and Chaos lie.

Thabloid
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Linus Wiggers
Secretaris
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Zon, zee, strand en Thabloid

Het nieuwe bestuursjaar zit eraan te komen. Voor
veel functies zijn er al vrijwilligers gevonden,
maar een aantal functies zijn nog volledig
beschikbaar: Zo is er nog niemand voor de
Publiciteits Commissie. Vind je het leuk een goed
netwerk op te bouwen voor de toekomst? Denk
er dan eens over na om de PR-man of vrouw van
Thalia te worden. Door het vertrek van Johan is
er ook geen redacteur meer van deze nieuwsbrief.
Ook voor deze functie zoeken wij iemand die het
leuk vindt om wat stukjes samen te voegen tot
een boekje. Uiteraard kunnen jullie ook
meedingen naar de andere functies, misschien dat
we dan een keer een echte verkiezing krijgen op
de ALV. Als je interesse of vragen hebt, dan kun
je mailen naar info@thalia.nu. Wij nemen zo snel
mogelijk contact met je op. Ik heb nu zelf een
jaar in het bestuur gezeten en ik vindt het zo
leuk dat ik er volgend jaar weer bij ben. Het
leert je een hoop over vergaderen, het runnen
van een vereniging en over wat gezelligheid is.
Daarnaast is het een leuke aanwinst voor op je
CV, want dit zijn de dingen waarmee je je van
anderen kunt onderscheiden. We hopen op vele
enthousiaste reacties!
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KPN Research
Zaterdag 16 juni, iets na achten op het station
verzamelen. We gingen met een groep van 11 man naar
Leidschendam. Ook de wiskundestudenten stonden op
het perron te trappelen om in de trein te stappen en
het is me nog steeds niet duidelijk welke vereniging
een grotere afvaardiging had. De dag ervoor was nog
besproken of we niet beter met een busje konden gaan.
Het vertrouwen in de NS was al dermate laag, dat ons
dit de beste oplossing leek. Helaas is het busje niet
meer gelukt. Noodgedwongen in de trein gestapt en
daar helaas, tegen onze zin in, toch weer langer in
gezeten dan strikt noodzakelijk. Gelukkig waren wij
met een grote groep uit Nijmegen, dus bij KPN wilden
ze wel even op ons wachten. In de trein natuurlijk de
nodige opmerkingen voorbereid over de aandelen. De
directeur van KPN was hier natuurlijk al op voorbereid
en kwam meteen met de eerste sheet: Aandeel KPN,
ongeveer 6,50 EURO! Daardoor viel al onze
voorbereiding in het water, alle geintje konden nu
eigenlijk wel achterwege blijven. Na een aantal leuke
en minder leuke toespraken, konden we demonstraties
bijwonen. Natuurlijk eerst een overheerlijke lunch met
alle luxe die je kunt wensen. Wat dat betreft: je kunt
maar beter elke dag bij een bedrijf gaan lunchen dat
jou graag in dienst wil hebben! De demonstraties waren
erg interessant. Een hoop nieuwe ontwikkelingen zijn
aan bod gekomen en daarbij bleek steeds weer dat ook
binnen KPN de computer uitermate belangrijk is. Al
het onderzoek gaat gepaard met integratie van
telefoon, Internet en televisie. Zo hebben wij
interactief meegedaan aan Weekend Miljonairs, de
werkvertrekken uit de toekomst gezien en een aantal
voice-response systemen mogen testen. Na de
demonstraties bleek weer eens dat de informatica
studenten uit Nijmegen prima met de nieuwe technologie
kunnen omgaan. Eerst een presentatie gehad over de
mogelijkheden van een mobieltje en een PDA,

vervolgens gaat iedereen direct met zijn Revo of Palm
en zijn GSM z’n mail zitten checken en nog even snel
chatten! Na afloop nog een borrel met lekkere hapjes
en drankjes. Bij ons vertrek kregen we allemaal een
Powerball: Dat is een leuk speeltje, waar
informaticastudenten ongetwijfeld RSI aan zullen
overhouden. De hele terugreis is er met deze gadgets
gespeeld, een terugreis die overigens beter ging dan
de heenreis. Thalia werd gesponsord door KPN voor
het meenemen van zoveel mogelijk studenten. Van dat
geld zijn we na afloop lekker een pizzaatje gaan eten
bij Pinokkio. Er is van alles genuttigd: van bier tot
kinderijsjes en van pizza tot Irisch coffee. Een zeer
goede afsluiting van een gezellige dag! Wegens dit
grote succes wil Thalia volgend jaar meer
bedrijfsuitjes gaan regelen. Nog even een tip: wil je
een dag in de watten worden gelegd, ga dan de
volgende keer gewoon mee!
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Linus Wiggers
Secretaris

Iets gaat ergens naar toe.
Angelica Mader
Het leven is pas interesant als je keuzes maakt...
zo dat was een diepe.
Henk Barendregt
The difference between common-sense and
paranoia is that common-sense is thinking
everyone’s out to get u. that’s normal, they are.
paranoia is thinking that they are conspiring.
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www.thalia.nu

Redacteur(s) M/V gezocht!

Er is de afgelopen paar weken weer het een en ander
gebeurd op de Thalia website. Zo zijn er weer een aantal
tentamens aan de tentamenbundel toegevoegd, is er
een rubriek foto’s bijgekomen en is het gedeelte met
nieuwsbrieven uitgebreidt. Ook is er een poll
toegevoegd waar je op dit moment je mening kunt geven
over de vernieuwde site van de subfaculteit informatica,
of ‘het Instituut voor Informatica en Informatiekunde’
zoals het tegenwoordig heet. Natuurlijk kun je op de
Thalia website altijd terecht voor de meest recente
informatie over Thalia, Informatica en Informatiekunde.
De website wordt (bijna) dagelijks bijgewerkt!

Thabloid is op zoek naar nieuwe redacteurs! Aangezien
de huidige redacteur binnenkort de studie Informatica
zal verlaten, wordt Thabloid in zijn voortbestaan
bedreigd!
We zijn met name op zoek naar meerdere redacteurs.
Onder andere om situaties zoals deze te voorkomen,
maar ook omdat Thabloid de potentie heeft om uit te
groeien tot een bloeiend verenigingsblad! Een dergelijk
blad valt niet meer te maken door een redacteur.
Denk niet dat je als nieuwe redacteur meteen in het
diepe wordt gegooid: de huidige redacteur heeft
toegezegd dat hij zich volgend jaar nog beschikbaar
zal houden om mee te werken aan een nieuwe uitgave en
zijn oorspronkelijke plannen voor de toekomst van
Thabloid toe te lichten.

Martijn Broenland (www@thalia.nu)
Webmaster

Introductie 2001
Zondag 19 augustus begint de introductie weer! Dit
betekent nieuwe informatici, anderhalve week feesten
en een paar dagen flink brak zijn voordat het nieuwe
schooljaar weer begint. Informatica en informatiekunde
organiseren ook dit jaar weer de introductie samen
met Wiskunde, Natuurkunde en Natuurwetenschappen.
Thalia zorgt voor het verhalenspel op woensdag 22
augustus. Hiervoor zijn we nog op zoek naar mensen
die post willen zijn die middag. Aanmelden kan in
groepjes van 2-3 personen bij Martijn (tgm@fluim.net).
Ook hoor ik graag van de huidige eerstejaars hun
ervaringen over de introductie van 2000! Hoe kijk jij
terug op je introductie? Wat mag absoluut niet vergeten
worden en wat zou eventueel beter kunnen? Zoals
altijd zal Informatica de eerste avond (zondag 19
augustus) ‘s avonds te vinden zijn in Extase. Hopelijk
laten de ouderejaars ook even hun gezicht zien!
Martijn Broenland (tgm@fluim.net)
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Mocht het je wat lijken om redacteur te worden, mail
dan even naar nieuws@thalia.nu en dan zullen we zo
snel mogelijk contact met je opnemen.
De redactie

Wat ben ik nu in godsnaam aan het doen? Help me
nou!
Hanno Wupper
Je mag slim zijn maar dan maak je het jezelf wel
moeilijk.
Wim Gielen
Het is toch schitterend dat je zo’n makkelijke
opgave zo moeilijk kan oplossen.
Wim Gielen

Studievereniging Thalia
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Van de V
oorzit
ter
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oorzitter

Half-Life borrel

Zo, en toen zat het jaar er alweer bijna op, de vakantie
staat alweer om een hoekje te kijken wanneer hij ons
eindelijk kan verblijden, en sommigen onder ons zijn
er al door besprongen. Eindelijk een paar weekjes
zonder colleges, tentamens, vroeg opstaan en al dat
andere gedoe dat erbij schijnt te horen. Ook een
aantal weekjes zonder thalia en om dit gemis te
compenseren gaan veel mensen op vakantie. Even lekker
op een strand in de zon liggen (die overigens nu hier
ook flink zijn best doet) of fijn een terrasje pakken
ergens. Ook in Nijmegen zelf is genoeg te doen,
bijvoorbeeld de beruchte zomerfeesten tijdens de
vierdaagse. En natuurlijk is ook nijmegen ruim voorzien
van de nodige terrasjes om lamme middagen en avonden
te verslijten. Natuurlijk kan je thalia niet blijven
missen en daarom zullen wij tijdens de introductie
een barbeque organiseren voor alle leden en nieuwe
eerstejaars.

We zijn niet alleen! Er blijkt nog een Thalia te zijn, en
wel een damesdispuut van een studentenvereniging in
Leeuwarden. En om de feuten te pesten hadden ze
bedacht dat er een Thalia gezocht moest worden en er
een bezoekje gedaan werd. Dat was ongeveer het
verhaal dat we een paar weken voor de Half-life borrel
gemaild kregen. Na wat heen en weer gemail werd er
afgesproken dat er op de dag van de borrel drie dames
langs zouden komen. Een half uur nadat ze eigenlijk
zouden komen, en wij buiten zaten te wachten, liepen
er drie lila-gekleurde, bebretelste meisjes het bètaterrein op. Dus wij zwaaien. Helemaal verbaasd kwamen
ze naar ons toelopen en vroegen hoe we wisten dat zij
het waren. Yeah right.

Dus bij deze een hele fijne vakantie toegewenst en tot
dan!
Jelte Jansen
Voorzitter
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Toen we op de borrel binnenkwamen waren (na veel
geklooi) net alle bakken speelklaar en was men al aan
het schieten. Gr appig was het wel, een hele
verduisterde TK, overal geschreeuw en geschiet, 20
man intens staren naar een beeldscherm, en drie
vrouwen die een beetje bang om het hoekje keken.
Behalve het bezoek was de opdracht ook nog om met
‘de andere Thalia’ het clublied te zingen. Ze wisten
alleen de melodie niet... na wat geklooi bleek het de
Sesamstraat tune te zijn en werd er door drie meiden
en 20 jongens het clublied gemurmeld.
Na het uitdelen van wat petten en stickers was het
feest alweer over, gingen de dames terug naar Fryslan
boppe en was iedereen ook alweer uit gehalf-lifed. Wie
er gewonnen heeft, ik heb geen flauw idee. Maar toch
gefeliciteerd. Het was een erg geslaagde middag :).
Michel
Thalia EVC
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Nieuws uit de K
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Kantine
In de kantine van Thalia is veel gebeurd. Nadat er
verbouwd en geschilderd is, is de kantine ook opnieuw
ingericht met banken, een tafel, veel nieuwe spelletjes
zoals Risk en De Betoverde Doolhof en technische
apparatuur. Zo is er een nieuwe radio, een nieuwe
koelkast en een magnetron. Dit biedt dan weer
mogelijkheden om ons assortiment uit te breiden. And
so it happened...
Er kwamen broodjes Bapao en Pistoletjes. Die
verkochten - mag ik bescheiden toegeven alleraardigst. Dus die gaan er volgend jaar gewoon
weer bij naast de repen, koffie, thee, tosti’s en de
frisdranken. Verder zijn er plannen om frikadellen
en worstenbroodjes af te wisselen. Er worden weer
kantine ladder competities gehouden. Zo zal naast het
kickschaken, Vier Op Een Rij, Schaken en Wie Is Het?
geïntroduceerd worden. Dus genoeg redenen om
volgend jaar weer in de Thalia kantine te zitten!!!
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Dove:
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Red Bull:
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Diverse frisdranken:
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Tosti ham-kaas/dubbel-kaas:
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Tosti Hawaii:
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Van de Redactie

De euro en de chipknip

Hallo allemaal,
Eindelijk vakantie! De meesten onder ons hebben hier
waarschijnlijk al zeer lang naar toe geleefd en
eindelijk is het dan zover. Pak je koffers of blijf lekker
thuis bij het lokale zwembad hangen. Tenzij je weer zo
nodig moet werken om zelfs maar aan vakantie te kunnen
denken.
Maar waar je je ook zal bevinden deze vakantie, Thalia
is nooit ver weg! Krijg je weer heimwee naar onze
gezellige kantine, naar je leuke studiegenoten of meer
in het algemeen naar de universiteit, grijp dan snel
naar deze Thabloid!
Thabloid? Jawel, de Nieuwsbrief heet tegenwoordig
Thabloid. Waarom Thabloid? Omdat Thalia al eerder
een verenigingsblad heeft gehad dat zo heette. Zo
worden oude tradities weer in ere hersteld. Voor het
gemak heb ik nog even de nummering en jaargang van
de nieuwsbrief aangehouden, want ik kon er niet zo
snel achterkomen welke jaargang dit voor Thabloid
is. Dat mag de nieuwe redacteur volgend collegejaar
gaan uitzoeken.
Nieuwe redacteur? Ja, Thabloid heeft een nieuwe
redacteur nodig, aangezien ik na de vakantie niet meer
verder ga met Informatica. Lijkt het je wel wat om 5
keer per jaar Thabloid te maken, kijk dan snel op pagina
5 van deze Thabloid!
Ik wens jullie allemaal een prettige vakantie!
Johan Martens
Redacteur
P.S. Ik wacht nog steeds op jullie bijdragen!
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Volgend jaar zal de euro zijn intrede doen en hier
heeft Thalia ook mee te maken. Wij hebben ons hier
inmiddels al enigzins op voorbereid en zullen er voor
zorgen dat de overgang netjes zal verlopen. Dit houdt
in dat wij vanaf 1 januari 2002 de Euro zullen
accepteren en vanaf 28 januari 2002 de gulden zullen
weigeren (in onder andere de k antine en de
voetbaltafel). De oplossing van de KUN voor de euro
is de Chipper/Chipknip. Met ingang van 1 november 2001
gaat veel betalingsverkeer op de campus door middel
van de Chipper en de Chipknip. Zo zal onder meer het
kopen van een broodje in het restaurant en het
afrekenen van een paper bij de Dictatencentrale met
de Chipper of Chipknip geschieden. Op de campus komen
extra oplaadpunten voor de knip. Meer informatie kun
je vinden op www.kun.nl/euro. Thalia is nog aan het
beslissen wat zij met de Chipknip gaat doen; we houden
je op de hoogte!
Martijn Broenland
Penningmeester

Printer not ready. Could be a fatal error. Have a
pen handy?
Pat Davis
Windows NT crashed. I am the Blue Screen of
Death. No one hears your screams.
Peter Rothman
Thou shalt not follow the Null Pointer, for at
it’s end Madness and Chaos lie.

Thabloid

Vaca
tures
acatures

Linus Wiggers
Secretaris

12

1

Zon, zee, strand en Thabloid

Het nieuwe bestuursjaar zit eraan te komen. Voor
veel functies zijn er al vrijwilligers gevonden,
maar een aantal functies zijn nog volledig
beschikbaar: Zo is er nog niemand voor de
Publiciteits Commissie. Vind je het leuk een goed
netwerk op te bouwen voor de toekomst? Denk
er dan eens over na om de PR-man of vrouw van
Thalia te worden. Door het vertrek van Johan is
er ook geen redacteur meer van deze nieuwsbrief.
Ook voor deze functie zoeken wij iemand die het
leuk vindt om wat stukjes samen te voegen tot
een boekje. Uiteraard kunnen jullie ook
meedingen naar de andere functies, misschien dat
we dan een keer een echte verkiezing krijgen op
de ALV. Als je interesse of vragen hebt, dan kun
je mailen naar info@thalia.nu. Wij nemen zo snel
mogelijk contact met je op. Ik heb nu zelf een
jaar in het bestuur gezeten en ik vindt het zo
leuk dat ik er volgend jaar weer bij ben. Het
leert je een hoop over vergaderen, het runnen
van een vereniging en over wat gezelligheid is.
Daarnaast is het een leuke aanwinst voor op je
CV, want dit zijn de dingen waarmee je je van
anderen kunt onderscheiden. We hopen op vele
enthousiaste reacties!
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KPN Research
Zaterdag 16 juni, iets na achten op het station
verzamelen. We gingen met een groep van 11 man naar
Leidschendam. Ook de wiskundestudenten stonden op
het perron te trappelen om in de trein te stappen en
het is me nog steeds niet duidelijk welke vereniging
een grotere afvaardiging had. De dag ervoor was nog
besproken of we niet beter met een busje konden gaan.
Het vertrouwen in de NS was al dermate laag, dat ons
dit de beste oplossing leek. Helaas is het busje niet
meer gelukt. Noodgedwongen in de trein gestapt en
daar helaas, tegen onze zin in, toch weer langer in
gezeten dan strikt noodzakelijk. Gelukkig waren wij
met een grote groep uit Nijmegen, dus bij KPN wilden
ze wel even op ons wachten. In de trein natuurlijk de
nodige opmerkingen voorbereid over de aandelen. De
directeur van KPN was hier natuurlijk al op voorbereid
en kwam meteen met de eerste sheet: Aandeel KPN,
ongeveer 6,50 EURO! Daardoor viel al onze
voorbereiding in het water, alle geintje konden nu
eigenlijk wel achterwege blijven. Na een aantal leuke
en minder leuke toespraken, konden we demonstraties
bijwonen. Natuurlijk eerst een overheerlijke lunch met
alle luxe die je kunt wensen. Wat dat betreft: je kunt
maar beter elke dag bij een bedrijf gaan lunchen dat
jou graag in dienst wil hebben! De demonstraties waren
erg interessant. Een hoop nieuwe ontwikkelingen zijn
aan bod gekomen en daarbij bleek steeds weer dat ook
binnen KPN de computer uitermate belangrijk is. Al
het onderzoek gaat gepaard met integratie van
telefoon, Internet en televisie. Zo hebben wij
interactief meegedaan aan Weekend Miljonairs, de
werkvertrekken uit de toekomst gezien en een aantal
voice-response systemen mogen testen. Na de
demonstraties bleek weer eens dat de informatica
studenten uit Nijmegen prima met de nieuwe technologie
kunnen omgaan. Eerst een presentatie gehad over de
mogelijkheden van een mobieltje en een PDA,

vervolgens gaat iedereen direct met zijn Revo of Palm
en zijn GSM z’n mail zitten checken en nog even snel
chatten! Na afloop nog een borrel met lekkere hapjes
en drankjes. Bij ons vertrek kregen we allemaal een
Powerball: Dat is een leuk speeltje, waar
informaticastudenten ongetwijfeld RSI aan zullen
overhouden. De hele terugreis is er met deze gadgets
gespeeld, een terugreis die overigens beter ging dan
de heenreis. Thalia werd gesponsord door KPN voor
het meenemen van zoveel mogelijk studenten. Van dat
geld zijn we na afloop lekker een pizzaatje gaan eten
bij Pinokkio. Er is van alles genuttigd: van bier tot
kinderijsjes en van pizza tot Irisch coffee. Een zeer
goede afsluiting van een gezellige dag! Wegens dit
grote succes wil Thalia volgend jaar meer
bedrijfsuitjes gaan regelen. Nog even een tip: wil je
een dag in de watten worden gelegd, ga dan de
volgende keer gewoon mee!
6
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Linus Wiggers
Secretaris

Iets gaat ergens naar toe.
Angelica Mader
Het leven is pas interesant als je keuzes maakt...
zo dat was een diepe.
Henk Barendregt
The difference between common-sense and
paranoia is that common-sense is thinking
everyone’s out to get u. that’s normal, they are.
paranoia is thinking that they are conspiring.
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www.thalia.nu

Redacteur(s) M/V gezocht!

Er is de afgelopen paar weken weer het een en ander
gebeurd op de Thalia website. Zo zijn er weer een aantal
tentamens aan de tentamenbundel toegevoegd, is er
een rubriek foto’s bijgekomen en is het gedeelte met
nieuwsbrieven uitgebreidt. Ook is er een poll
toegevoegd waar je op dit moment je mening kunt geven
over de vernieuwde site van de subfaculteit informatica,
of ‘het Instituut voor Informatica en Informatiekunde’
zoals het tegenwoordig heet. Natuurlijk kun je op de
Thalia website altijd terecht voor de meest recente
informatie over Thalia, Informatica en Informatiekunde.
De website wordt (bijna) dagelijks bijgewerkt!

Thabloid is op zoek naar nieuwe redacteurs! Aangezien
de huidige redacteur binnenkort de studie Informatica
zal verlaten, wordt Thabloid in zijn voortbestaan
bedreigd!
We zijn met name op zoek naar meerdere redacteurs.
Onder andere om situaties zoals deze te voorkomen,
maar ook omdat Thabloid de potentie heeft om uit te
groeien tot een bloeiend verenigingsblad! Een dergelijk
blad valt niet meer te maken door een redacteur.
Denk niet dat je als nieuwe redacteur meteen in het
diepe wordt gegooid: de huidige redacteur heeft
toegezegd dat hij zich volgend jaar nog beschikbaar
zal houden om mee te werken aan een nieuwe uitgave en
zijn oorspronkelijke plannen voor de toekomst van
Thabloid toe te lichten.

Martijn Broenland (www@thalia.nu)
Webmaster

Introductie 2001
Zondag 19 augustus begint de introductie weer! Dit
betekent nieuwe informatici, anderhalve week feesten
en een paar dagen flink brak zijn voordat het nieuwe
schooljaar weer begint. Informatica en informatiekunde
organiseren ook dit jaar weer de introductie samen
met Wiskunde, Natuurkunde en Natuurwetenschappen.
Thalia zorgt voor het verhalenspel op woensdag 22
augustus. Hiervoor zijn we nog op zoek naar mensen
die post willen zijn die middag. Aanmelden kan in
groepjes van 2-3 personen bij Martijn (tgm@fluim.net).
Ook hoor ik graag van de huidige eerstejaars hun
ervaringen over de introductie van 2000! Hoe kijk jij
terug op je introductie? Wat mag absoluut niet vergeten
worden en wat zou eventueel beter kunnen? Zoals
altijd zal Informatica de eerste avond (zondag 19
augustus) ‘s avonds te vinden zijn in Extase. Hopelijk
laten de ouderejaars ook even hun gezicht zien!
Martijn Broenland (tgm@fluim.net)
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Mocht het je wat lijken om redacteur te worden, mail
dan even naar nieuws@thalia.nu en dan zullen we zo
snel mogelijk contact met je opnemen.
De redactie

Wat ben ik nu in godsnaam aan het doen? Help me
nou!
Hanno Wupper
Je mag slim zijn maar dan maak je het jezelf wel
moeilijk.
Wim Gielen
Het is toch schitterend dat je zo’n makkelijke
opgave zo moeilijk kan oplossen.
Wim Gielen
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Half-Life borrel

Zo, en toen zat het jaar er alweer bijna op, de vakantie
staat alweer om een hoekje te kijken wanneer hij ons
eindelijk kan verblijden, en sommigen onder ons zijn
er al door besprongen. Eindelijk een paar weekjes
zonder colleges, tentamens, vroeg opstaan en al dat
andere gedoe dat erbij schijnt te horen. Ook een
aantal weekjes zonder thalia en om dit gemis te
compenseren gaan veel mensen op vakantie. Even lekker
op een strand in de zon liggen (die overigens nu hier
ook flink zijn best doet) of fijn een terrasje pakken
ergens. Ook in Nijmegen zelf is genoeg te doen,
bijvoorbeeld de beruchte zomerfeesten tijdens de
vierdaagse. En natuurlijk is ook nijmegen ruim voorzien
van de nodige terrasjes om lamme middagen en avonden
te verslijten. Natuurlijk kan je thalia niet blijven
missen en daarom zullen wij tijdens de introductie
een barbeque organiseren voor alle leden en nieuwe
eerstejaars.

We zijn niet alleen! Er blijkt nog een Thalia te zijn, en
wel een damesdispuut van een studentenvereniging in
Leeuwarden. En om de feuten te pesten hadden ze
bedacht dat er een Thalia gezocht moest worden en er
een bezoekje gedaan werd. Dat was ongeveer het
verhaal dat we een paar weken voor de Half-life borrel
gemaild kregen. Na wat heen en weer gemail werd er
afgesproken dat er op de dag van de borrel drie dames
langs zouden komen. Een half uur nadat ze eigenlijk
zouden komen, en wij buiten zaten te wachten, liepen
er drie lila-gekleurde, bebretelste meisjes het bètaterrein op. Dus wij zwaaien. Helemaal verbaasd kwamen
ze naar ons toelopen en vroegen hoe we wisten dat zij
het waren. Yeah right.

Dus bij deze een hele fijne vakantie toegewenst en tot
dan!
Jelte Jansen
Voorzitter
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Toen we op de borrel binnenkwamen waren (na veel
geklooi) net alle bakken speelklaar en was men al aan
het schieten. Gr appig was het wel, een hele
verduisterde TK, overal geschreeuw en geschiet, 20
man intens staren naar een beeldscherm, en drie
vrouwen die een beetje bang om het hoekje keken.
Behalve het bezoek was de opdracht ook nog om met
‘de andere Thalia’ het clublied te zingen. Ze wisten
alleen de melodie niet... na wat geklooi bleek het de
Sesamstraat tune te zijn en werd er door drie meiden
en 20 jongens het clublied gemurmeld.
Na het uitdelen van wat petten en stickers was het
feest alweer over, gingen de dames terug naar Fryslan
boppe en was iedereen ook alweer uit gehalf-lifed. Wie
er gewonnen heeft, ik heb geen flauw idee. Maar toch
gefeliciteerd. Het was een erg geslaagde middag :).
Michel
Thalia EVC
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Nieuws uit de K
antine
Kantine
In de kantine van Thalia is veel gebeurd. Nadat er
verbouwd en geschilderd is, is de kantine ook opnieuw
ingericht met banken, een tafel, veel nieuwe spelletjes
zoals Risk en De Betoverde Doolhof en technische
apparatuur. Zo is er een nieuwe radio, een nieuwe
koelkast en een magnetron. Dit biedt dan weer
mogelijkheden om ons assortiment uit te breiden. And
so it happened...
Er kwamen broodjes Bapao en Pistoletjes. Die
verkochten - mag ik bescheiden toegeven alleraardigst. Dus die gaan er volgend jaar gewoon
weer bij naast de repen, koffie, thee, tosti’s en de
frisdranken. Verder zijn er plannen om frikadellen
en worstenbroodjes af te wisselen. Er worden weer
kantine ladder competities gehouden. Zo zal naast het
kickschaken, Vier Op Een Rij, Schaken en Wie Is Het?
geïntroduceerd worden. Dus genoeg redenen om
volgend jaar weer in de Thalia kantine te zitten!!!
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De Thalia k
antine is in de v
ak
antie gesloten v
an vrijdag
kantine
vak
akantie
van
13 juli tot en met maandag 13 augustus.
Prijzen (onder voorbehoud)
Koffie/Thee/Bekertjes:
f 0,25
Dove:
f 1,25
Diverse repen:
f 0,90
AA/Minute Maid:
f 1,65
Red Bull:
f 2,75
Diverse frisdranken:
f 1,25
Tosti ham-kaas/dubbel-kaas:
f 1,25
Tosti Hawaii:
f 1,30
Bapao:
f 1,65
Worstenbrood/Frikandel:
f 1,65
Pistolet:
f 2,25
Matthijs Mekking
Voorzitter Kantinecommissie

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

0,10
0,50
0,40
0,75
1,25
0,50
0,50
0,60
0,75
0,75
1,00

Colofon
Redactie
Johan Martens
Post
adres
Postadres
Thalia
Nieuwsbrief
Toernooiveld 1
6521 ED Nijmegen

Email
nieuws@thalia.nu
Website
www.thalia.nu/nieuws

Copyright 2001 © Thalia
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd, etc. etc.
zonder uitdrukkelijke toestemming van Thalia.
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Van de Redactie

De euro en de chipknip

Hallo allemaal,
Eindelijk vakantie! De meesten onder ons hebben hier
waarschijnlijk al zeer lang naar toe geleefd en
eindelijk is het dan zover. Pak je koffers of blijf lekker
thuis bij het lokale zwembad hangen. Tenzij je weer zo
nodig moet werken om zelfs maar aan vakantie te kunnen
denken.
Maar waar je je ook zal bevinden deze vakantie, Thalia
is nooit ver weg! Krijg je weer heimwee naar onze
gezellige kantine, naar je leuke studiegenoten of meer
in het algemeen naar de universiteit, grijp dan snel
naar deze Thabloid!
Thabloid? Jawel, de Nieuwsbrief heet tegenwoordig
Thabloid. Waarom Thabloid? Omdat Thalia al eerder
een verenigingsblad heeft gehad dat zo heette. Zo
worden oude tradities weer in ere hersteld. Voor het
gemak heb ik nog even de nummering en jaargang van
de nieuwsbrief aangehouden, want ik kon er niet zo
snel achterkomen welke jaargang dit voor Thabloid
is. Dat mag de nieuwe redacteur volgend collegejaar
gaan uitzoeken.
Nieuwe redacteur? Ja, Thabloid heeft een nieuwe
redacteur nodig, aangezien ik na de vakantie niet meer
verder ga met Informatica. Lijkt het je wel wat om 5
keer per jaar Thabloid te maken, kijk dan snel op pagina
5 van deze Thabloid!
Ik wens jullie allemaal een prettige vakantie!
Johan Martens
Redacteur
P.S. Ik wacht nog steeds op jullie bijdragen!
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Volgend jaar zal de euro zijn intrede doen en hier
heeft Thalia ook mee te maken. Wij hebben ons hier
inmiddels al enigzins op voorbereid en zullen er voor
zorgen dat de overgang netjes zal verlopen. Dit houdt
in dat wij vanaf 1 januari 2002 de Euro zullen
accepteren en vanaf 28 januari 2002 de gulden zullen
weigeren (in onder andere de k antine en de
voetbaltafel). De oplossing van de KUN voor de euro
is de Chipper/Chipknip. Met ingang van 1 november 2001
gaat veel betalingsverkeer op de campus door middel
van de Chipper en de Chipknip. Zo zal onder meer het
kopen van een broodje in het restaurant en het
afrekenen van een paper bij de Dictatencentrale met
de Chipper of Chipknip geschieden. Op de campus komen
extra oplaadpunten voor de knip. Meer informatie kun
je vinden op www.kun.nl/euro. Thalia is nog aan het
beslissen wat zij met de Chipknip gaat doen; we houden
je op de hoogte!
Martijn Broenland
Penningmeester

Printer not ready. Could be a fatal error. Have a
pen handy?
Pat Davis
Windows NT crashed. I am the Blue Screen of
Death. No one hears your screams.
Peter Rothman
Thou shalt not follow the Null Pointer, for at
it’s end Madness and Chaos lie.

Thabloid
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Zon, zee, strand en Thabloid

Het nieuwe bestuursjaar zit eraan te komen. Voor
veel functies zijn er al vrijwilligers gevonden,
maar een aantal functies zijn nog volledig
beschikbaar: Zo is er nog niemand voor de
Publiciteits Commissie. Vind je het leuk een goed
netwerk op te bouwen voor de toekomst? Denk
er dan eens over na om de PR-man of vrouw van
Thalia te worden. Door het vertrek van Johan is
er ook geen redacteur meer van deze nieuwsbrief.
Ook voor deze functie zoeken wij iemand die het
leuk vindt om wat stukjes samen te voegen tot
een boekje. Uiteraard kunnen jullie ook
meedingen naar de andere functies, misschien dat
we dan een keer een echte verkiezing krijgen op
de ALV. Als je interesse of vragen hebt, dan kun
je mailen naar info@thalia.nu. Wij nemen zo snel
mogelijk contact met je op. Ik heb nu zelf een
jaar in het bestuur gezeten en ik vindt het zo
leuk dat ik er volgend jaar weer bij ben. Het
leert je een hoop over vergaderen, het runnen
van een vereniging en over wat gezelligheid is.
Daarnaast is het een leuke aanwinst voor op je
CV, want dit zijn de dingen waarmee je je van
anderen kunt onderscheiden. We hopen op vele
enthousiaste reacties!
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KPN Research
Zaterdag 16 juni, iets na achten op het station
verzamelen. We gingen met een groep van 11 man naar
Leidschendam. Ook de wiskundestudenten stonden op
het perron te trappelen om in de trein te stappen en
het is me nog steeds niet duidelijk welke vereniging
een grotere afvaardiging had. De dag ervoor was nog
besproken of we niet beter met een busje konden gaan.
Het vertrouwen in de NS was al dermate laag, dat ons
dit de beste oplossing leek. Helaas is het busje niet
meer gelukt. Noodgedwongen in de trein gestapt en
daar helaas, tegen onze zin in, toch weer langer in
gezeten dan strikt noodzakelijk. Gelukkig waren wij
met een grote groep uit Nijmegen, dus bij KPN wilden
ze wel even op ons wachten. In de trein natuurlijk de
nodige opmerkingen voorbereid over de aandelen. De
directeur van KPN was hier natuurlijk al op voorbereid
en kwam meteen met de eerste sheet: Aandeel KPN,
ongeveer 6,50 EURO! Daardoor viel al onze
voorbereiding in het water, alle geintje konden nu
eigenlijk wel achterwege blijven. Na een aantal leuke
en minder leuke toespraken, konden we demonstraties
bijwonen. Natuurlijk eerst een overheerlijke lunch met
alle luxe die je kunt wensen. Wat dat betreft: je kunt
maar beter elke dag bij een bedrijf gaan lunchen dat
jou graag in dienst wil hebben! De demonstraties waren
erg interessant. Een hoop nieuwe ontwikkelingen zijn
aan bod gekomen en daarbij bleek steeds weer dat ook
binnen KPN de computer uitermate belangrijk is. Al
het onderzoek gaat gepaard met integratie van
telefoon, Internet en televisie. Zo hebben wij
interactief meegedaan aan Weekend Miljonairs, de
werkvertrekken uit de toekomst gezien en een aantal
voice-response systemen mogen testen. Na de
demonstraties bleek weer eens dat de informatica
studenten uit Nijmegen prima met de nieuwe technologie
kunnen omgaan. Eerst een presentatie gehad over de
mogelijkheden van een mobieltje en een PDA,

vervolgens gaat iedereen direct met zijn Revo of Palm
en zijn GSM z’n mail zitten checken en nog even snel
chatten! Na afloop nog een borrel met lekkere hapjes
en drankjes. Bij ons vertrek kregen we allemaal een
Powerball: Dat is een leuk speeltje, waar
informaticastudenten ongetwijfeld RSI aan zullen
overhouden. De hele terugreis is er met deze gadgets
gespeeld, een terugreis die overigens beter ging dan
de heenreis. Thalia werd gesponsord door KPN voor
het meenemen van zoveel mogelijk studenten. Van dat
geld zijn we na afloop lekker een pizzaatje gaan eten
bij Pinokkio. Er is van alles genuttigd: van bier tot
kinderijsjes en van pizza tot Irisch coffee. Een zeer
goede afsluiting van een gezellige dag! Wegens dit
grote succes wil Thalia volgend jaar meer
bedrijfsuitjes gaan regelen. Nog even een tip: wil je
een dag in de watten worden gelegd, ga dan de
volgende keer gewoon mee!
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Linus Wiggers
Secretaris

Iets gaat ergens naar toe.
Angelica Mader
Het leven is pas interesant als je keuzes maakt...
zo dat was een diepe.
Henk Barendregt
The difference between common-sense and
paranoia is that common-sense is thinking
everyone’s out to get u. that’s normal, they are.
paranoia is thinking that they are conspiring.
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www.thalia.nu

Redacteur(s) M/V gezocht!

Er is de afgelopen paar weken weer het een en ander
gebeurd op de Thalia website. Zo zijn er weer een aantal
tentamens aan de tentamenbundel toegevoegd, is er
een rubriek foto’s bijgekomen en is het gedeelte met
nieuwsbrieven uitgebreidt. Ook is er een poll
toegevoegd waar je op dit moment je mening kunt geven
over de vernieuwde site van de subfaculteit informatica,
of ‘het Instituut voor Informatica en Informatiekunde’
zoals het tegenwoordig heet. Natuurlijk kun je op de
Thalia website altijd terecht voor de meest recente
informatie over Thalia, Informatica en Informatiekunde.
De website wordt (bijna) dagelijks bijgewerkt!

Thabloid is op zoek naar nieuwe redacteurs! Aangezien
de huidige redacteur binnenkort de studie Informatica
zal verlaten, wordt Thabloid in zijn voortbestaan
bedreigd!
We zijn met name op zoek naar meerdere redacteurs.
Onder andere om situaties zoals deze te voorkomen,
maar ook omdat Thabloid de potentie heeft om uit te
groeien tot een bloeiend verenigingsblad! Een dergelijk
blad valt niet meer te maken door een redacteur.
Denk niet dat je als nieuwe redacteur meteen in het
diepe wordt gegooid: de huidige redacteur heeft
toegezegd dat hij zich volgend jaar nog beschikbaar
zal houden om mee te werken aan een nieuwe uitgave en
zijn oorspronkelijke plannen voor de toekomst van
Thabloid toe te lichten.

Martijn Broenland (www@thalia.nu)
Webmaster

Introductie 2001
Zondag 19 augustus begint de introductie weer! Dit
betekent nieuwe informatici, anderhalve week feesten
en een paar dagen flink brak zijn voordat het nieuwe
schooljaar weer begint. Informatica en informatiekunde
organiseren ook dit jaar weer de introductie samen
met Wiskunde, Natuurkunde en Natuurwetenschappen.
Thalia zorgt voor het verhalenspel op woensdag 22
augustus. Hiervoor zijn we nog op zoek naar mensen
die post willen zijn die middag. Aanmelden kan in
groepjes van 2-3 personen bij Martijn (tgm@fluim.net).
Ook hoor ik graag van de huidige eerstejaars hun
ervaringen over de introductie van 2000! Hoe kijk jij
terug op je introductie? Wat mag absoluut niet vergeten
worden en wat zou eventueel beter kunnen? Zoals
altijd zal Informatica de eerste avond (zondag 19
augustus) ‘s avonds te vinden zijn in Extase. Hopelijk
laten de ouderejaars ook even hun gezicht zien!
Martijn Broenland (tgm@fluim.net)
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Mocht het je wat lijken om redacteur te worden, mail
dan even naar nieuws@thalia.nu en dan zullen we zo
snel mogelijk contact met je opnemen.
De redactie

Wat ben ik nu in godsnaam aan het doen? Help me
nou!
Hanno Wupper
Je mag slim zijn maar dan maak je het jezelf wel
moeilijk.
Wim Gielen
Het is toch schitterend dat je zo’n makkelijke
opgave zo moeilijk kan oplossen.
Wim Gielen
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Half-Life borrel

Zo, en toen zat het jaar er alweer bijna op, de vakantie
staat alweer om een hoekje te kijken wanneer hij ons
eindelijk kan verblijden, en sommigen onder ons zijn
er al door besprongen. Eindelijk een paar weekjes
zonder colleges, tentamens, vroeg opstaan en al dat
andere gedoe dat erbij schijnt te horen. Ook een
aantal weekjes zonder thalia en om dit gemis te
compenseren gaan veel mensen op vakantie. Even lekker
op een strand in de zon liggen (die overigens nu hier
ook flink zijn best doet) of fijn een terrasje pakken
ergens. Ook in Nijmegen zelf is genoeg te doen,
bijvoorbeeld de beruchte zomerfeesten tijdens de
vierdaagse. En natuurlijk is ook nijmegen ruim voorzien
van de nodige terrasjes om lamme middagen en avonden
te verslijten. Natuurlijk kan je thalia niet blijven
missen en daarom zullen wij tijdens de introductie
een barbeque organiseren voor alle leden en nieuwe
eerstejaars.

We zijn niet alleen! Er blijkt nog een Thalia te zijn, en
wel een damesdispuut van een studentenvereniging in
Leeuwarden. En om de feuten te pesten hadden ze
bedacht dat er een Thalia gezocht moest worden en er
een bezoekje gedaan werd. Dat was ongeveer het
verhaal dat we een paar weken voor de Half-life borrel
gemaild kregen. Na wat heen en weer gemail werd er
afgesproken dat er op de dag van de borrel drie dames
langs zouden komen. Een half uur nadat ze eigenlijk
zouden komen, en wij buiten zaten te wachten, liepen
er drie lila-gekleurde, bebretelste meisjes het bètaterrein op. Dus wij zwaaien. Helemaal verbaasd kwamen
ze naar ons toelopen en vroegen hoe we wisten dat zij
het waren. Yeah right.

Dus bij deze een hele fijne vakantie toegewenst en tot
dan!
Jelte Jansen
Voorzitter
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Toen we op de borrel binnenkwamen waren (na veel
geklooi) net alle bakken speelklaar en was men al aan
het schieten. Gr appig was het wel, een hele
verduisterde TK, overal geschreeuw en geschiet, 20
man intens staren naar een beeldscherm, en drie
vrouwen die een beetje bang om het hoekje keken.
Behalve het bezoek was de opdracht ook nog om met
‘de andere Thalia’ het clublied te zingen. Ze wisten
alleen de melodie niet... na wat geklooi bleek het de
Sesamstraat tune te zijn en werd er door drie meiden
en 20 jongens het clublied gemurmeld.
Na het uitdelen van wat petten en stickers was het
feest alweer over, gingen de dames terug naar Fryslan
boppe en was iedereen ook alweer uit gehalf-lifed. Wie
er gewonnen heeft, ik heb geen flauw idee. Maar toch
gefeliciteerd. Het was een erg geslaagde middag :).
Michel
Thalia EVC

Studievereniging Thalia
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Nieuws uit de K
antine
Kantine
In de kantine van Thalia is veel gebeurd. Nadat er
verbouwd en geschilderd is, is de kantine ook opnieuw
ingericht met banken, een tafel, veel nieuwe spelletjes
zoals Risk en De Betoverde Doolhof en technische
apparatuur. Zo is er een nieuwe radio, een nieuwe
koelkast en een magnetron. Dit biedt dan weer
mogelijkheden om ons assortiment uit te breiden. And
so it happened...
Er kwamen broodjes Bapao en Pistoletjes. Die
verkochten - mag ik bescheiden toegeven alleraardigst. Dus die gaan er volgend jaar gewoon
weer bij naast de repen, koffie, thee, tosti’s en de
frisdranken. Verder zijn er plannen om frikadellen
en worstenbroodjes af te wisselen. Er worden weer
kantine ladder competities gehouden. Zo zal naast het
kickschaken, Vier Op Een Rij, Schaken en Wie Is Het?
geïntroduceerd worden. Dus genoeg redenen om
volgend jaar weer in de Thalia kantine te zitten!!!
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Van de Redactie

De euro en de chipknip

Hallo allemaal,
Eindelijk vakantie! De meesten onder ons hebben hier
waarschijnlijk al zeer lang naar toe geleefd en
eindelijk is het dan zover. Pak je koffers of blijf lekker
thuis bij het lokale zwembad hangen. Tenzij je weer zo
nodig moet werken om zelfs maar aan vakantie te kunnen
denken.
Maar waar je je ook zal bevinden deze vakantie, Thalia
is nooit ver weg! Krijg je weer heimwee naar onze
gezellige kantine, naar je leuke studiegenoten of meer
in het algemeen naar de universiteit, grijp dan snel
naar deze Thabloid!
Thabloid? Jawel, de Nieuwsbrief heet tegenwoordig
Thabloid. Waarom Thabloid? Omdat Thalia al eerder
een verenigingsblad heeft gehad dat zo heette. Zo
worden oude tradities weer in ere hersteld. Voor het
gemak heb ik nog even de nummering en jaargang van
de nieuwsbrief aangehouden, want ik kon er niet zo
snel achterkomen welke jaargang dit voor Thabloid
is. Dat mag de nieuwe redacteur volgend collegejaar
gaan uitzoeken.
Nieuwe redacteur? Ja, Thabloid heeft een nieuwe
redacteur nodig, aangezien ik na de vakantie niet meer
verder ga met Informatica. Lijkt het je wel wat om 5
keer per jaar Thabloid te maken, kijk dan snel op pagina
5 van deze Thabloid!
Ik wens jullie allemaal een prettige vakantie!
Johan Martens
Redacteur
P.S. Ik wacht nog steeds op jullie bijdragen!
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Volgend jaar zal de euro zijn intrede doen en hier
heeft Thalia ook mee te maken. Wij hebben ons hier
inmiddels al enigzins op voorbereid en zullen er voor
zorgen dat de overgang netjes zal verlopen. Dit houdt
in dat wij vanaf 1 januari 2002 de Euro zullen
accepteren en vanaf 28 januari 2002 de gulden zullen
weigeren (in onder andere de k antine en de
voetbaltafel). De oplossing van de KUN voor de euro
is de Chipper/Chipknip. Met ingang van 1 november 2001
gaat veel betalingsverkeer op de campus door middel
van de Chipper en de Chipknip. Zo zal onder meer het
kopen van een broodje in het restaurant en het
afrekenen van een paper bij de Dictatencentrale met
de Chipper of Chipknip geschieden. Op de campus komen
extra oplaadpunten voor de knip. Meer informatie kun
je vinden op www.kun.nl/euro. Thalia is nog aan het
beslissen wat zij met de Chipknip gaat doen; we houden
je op de hoogte!
Martijn Broenland
Penningmeester

Printer not ready. Could be a fatal error. Have a
pen handy?
Pat Davis
Windows NT crashed. I am the Blue Screen of
Death. No one hears your screams.
Peter Rothman
Thou shalt not follow the Null Pointer, for at
it’s end Madness and Chaos lie.

Thabloid
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Linus Wiggers
Secretaris
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Zon, zee, strand en Thabloid

Het nieuwe bestuursjaar zit eraan te komen. Voor
veel functies zijn er al vrijwilligers gevonden,
maar een aantal functies zijn nog volledig
beschikbaar: Zo is er nog niemand voor de
Publiciteits Commissie. Vind je het leuk een goed
netwerk op te bouwen voor de toekomst? Denk
er dan eens over na om de PR-man of vrouw van
Thalia te worden. Door het vertrek van Johan is
er ook geen redacteur meer van deze nieuwsbrief.
Ook voor deze functie zoeken wij iemand die het
leuk vindt om wat stukjes samen te voegen tot
een boekje. Uiteraard kunnen jullie ook
meedingen naar de andere functies, misschien dat
we dan een keer een echte verkiezing krijgen op
de ALV. Als je interesse of vragen hebt, dan kun
je mailen naar info@thalia.nu. Wij nemen zo snel
mogelijk contact met je op. Ik heb nu zelf een
jaar in het bestuur gezeten en ik vindt het zo
leuk dat ik er volgend jaar weer bij ben. Het
leert je een hoop over vergaderen, het runnen
van een vereniging en over wat gezelligheid is.
Daarnaast is het een leuke aanwinst voor op je
CV, want dit zijn de dingen waarmee je je van
anderen kunt onderscheiden. We hopen op vele
enthousiaste reacties!
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KPN Research
Zaterdag 16 juni, iets na achten op het station
verzamelen. We gingen met een groep van 11 man naar
Leidschendam. Ook de wiskundestudenten stonden op
het perron te trappelen om in de trein te stappen en
het is me nog steeds niet duidelijk welke vereniging
een grotere afvaardiging had. De dag ervoor was nog
besproken of we niet beter met een busje konden gaan.
Het vertrouwen in de NS was al dermate laag, dat ons
dit de beste oplossing leek. Helaas is het busje niet
meer gelukt. Noodgedwongen in de trein gestapt en
daar helaas, tegen onze zin in, toch weer langer in
gezeten dan strikt noodzakelijk. Gelukkig waren wij
met een grote groep uit Nijmegen, dus bij KPN wilden
ze wel even op ons wachten. In de trein natuurlijk de
nodige opmerkingen voorbereid over de aandelen. De
directeur van KPN was hier natuurlijk al op voorbereid
en kwam meteen met de eerste sheet: Aandeel KPN,
ongeveer 6,50 EURO! Daardoor viel al onze
voorbereiding in het water, alle geintje konden nu
eigenlijk wel achterwege blijven. Na een aantal leuke
en minder leuke toespraken, konden we demonstraties
bijwonen. Natuurlijk eerst een overheerlijke lunch met
alle luxe die je kunt wensen. Wat dat betreft: je kunt
maar beter elke dag bij een bedrijf gaan lunchen dat
jou graag in dienst wil hebben! De demonstraties waren
erg interessant. Een hoop nieuwe ontwikkelingen zijn
aan bod gekomen en daarbij bleek steeds weer dat ook
binnen KPN de computer uitermate belangrijk is. Al
het onderzoek gaat gepaard met integratie van
telefoon, Internet en televisie. Zo hebben wij
interactief meegedaan aan Weekend Miljonairs, de
werkvertrekken uit de toekomst gezien en een aantal
voice-response systemen mogen testen. Na de
demonstraties bleek weer eens dat de informatica
studenten uit Nijmegen prima met de nieuwe technologie
kunnen omgaan. Eerst een presentatie gehad over de
mogelijkheden van een mobieltje en een PDA,

vervolgens gaat iedereen direct met zijn Revo of Palm
en zijn GSM z’n mail zitten checken en nog even snel
chatten! Na afloop nog een borrel met lekkere hapjes
en drankjes. Bij ons vertrek kregen we allemaal een
Powerball: Dat is een leuk speeltje, waar
informaticastudenten ongetwijfeld RSI aan zullen
overhouden. De hele terugreis is er met deze gadgets
gespeeld, een terugreis die overigens beter ging dan
de heenreis. Thalia werd gesponsord door KPN voor
het meenemen van zoveel mogelijk studenten. Van dat
geld zijn we na afloop lekker een pizzaatje gaan eten
bij Pinokkio. Er is van alles genuttigd: van bier tot
kinderijsjes en van pizza tot Irisch coffee. Een zeer
goede afsluiting van een gezellige dag! Wegens dit
grote succes wil Thalia volgend jaar meer
bedrijfsuitjes gaan regelen. Nog even een tip: wil je
een dag in de watten worden gelegd, ga dan de
volgende keer gewoon mee!
6

7

Linus Wiggers
Secretaris

Iets gaat ergens naar toe.
Angelica Mader
Het leven is pas interesant als je keuzes maakt...
zo dat was een diepe.
Henk Barendregt
The difference between common-sense and
paranoia is that common-sense is thinking
everyone’s out to get u. that’s normal, they are.
paranoia is thinking that they are conspiring.
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www.thalia.nu

Redacteur(s) M/V gezocht!

Er is de afgelopen paar weken weer het een en ander
gebeurd op de Thalia website. Zo zijn er weer een aantal
tentamens aan de tentamenbundel toegevoegd, is er
een rubriek foto’s bijgekomen en is het gedeelte met
nieuwsbrieven uitgebreidt. Ook is er een poll
toegevoegd waar je op dit moment je mening kunt geven
over de vernieuwde site van de subfaculteit informatica,
of ‘het Instituut voor Informatica en Informatiekunde’
zoals het tegenwoordig heet. Natuurlijk kun je op de
Thalia website altijd terecht voor de meest recente
informatie over Thalia, Informatica en Informatiekunde.
De website wordt (bijna) dagelijks bijgewerkt!

Thabloid is op zoek naar nieuwe redacteurs! Aangezien
de huidige redacteur binnenkort de studie Informatica
zal verlaten, wordt Thabloid in zijn voortbestaan
bedreigd!
We zijn met name op zoek naar meerdere redacteurs.
Onder andere om situaties zoals deze te voorkomen,
maar ook omdat Thabloid de potentie heeft om uit te
groeien tot een bloeiend verenigingsblad! Een dergelijk
blad valt niet meer te maken door een redacteur.
Denk niet dat je als nieuwe redacteur meteen in het
diepe wordt gegooid: de huidige redacteur heeft
toegezegd dat hij zich volgend jaar nog beschikbaar
zal houden om mee te werken aan een nieuwe uitgave en
zijn oorspronkelijke plannen voor de toekomst van
Thabloid toe te lichten.

Martijn Broenland (www@thalia.nu)
Webmaster

Introductie 2001
Zondag 19 augustus begint de introductie weer! Dit
betekent nieuwe informatici, anderhalve week feesten
en een paar dagen flink brak zijn voordat het nieuwe
schooljaar weer begint. Informatica en informatiekunde
organiseren ook dit jaar weer de introductie samen
met Wiskunde, Natuurkunde en Natuurwetenschappen.
Thalia zorgt voor het verhalenspel op woensdag 22
augustus. Hiervoor zijn we nog op zoek naar mensen
die post willen zijn die middag. Aanmelden kan in
groepjes van 2-3 personen bij Martijn (tgm@fluim.net).
Ook hoor ik graag van de huidige eerstejaars hun
ervaringen over de introductie van 2000! Hoe kijk jij
terug op je introductie? Wat mag absoluut niet vergeten
worden en wat zou eventueel beter kunnen? Zoals
altijd zal Informatica de eerste avond (zondag 19
augustus) ‘s avonds te vinden zijn in Extase. Hopelijk
laten de ouderejaars ook even hun gezicht zien!
Martijn Broenland (tgm@fluim.net)
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Mocht het je wat lijken om redacteur te worden, mail
dan even naar nieuws@thalia.nu en dan zullen we zo
snel mogelijk contact met je opnemen.
De redactie

Wat ben ik nu in godsnaam aan het doen? Help me
nou!
Hanno Wupper
Je mag slim zijn maar dan maak je het jezelf wel
moeilijk.
Wim Gielen
Het is toch schitterend dat je zo’n makkelijke
opgave zo moeilijk kan oplossen.
Wim Gielen
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ter
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Half-Life borrel

Zo, en toen zat het jaar er alweer bijna op, de vakantie
staat alweer om een hoekje te kijken wanneer hij ons
eindelijk kan verblijden, en sommigen onder ons zijn
er al door besprongen. Eindelijk een paar weekjes
zonder colleges, tentamens, vroeg opstaan en al dat
andere gedoe dat erbij schijnt te horen. Ook een
aantal weekjes zonder thalia en om dit gemis te
compenseren gaan veel mensen op vakantie. Even lekker
op een strand in de zon liggen (die overigens nu hier
ook flink zijn best doet) of fijn een terrasje pakken
ergens. Ook in Nijmegen zelf is genoeg te doen,
bijvoorbeeld de beruchte zomerfeesten tijdens de
vierdaagse. En natuurlijk is ook nijmegen ruim voorzien
van de nodige terrasjes om lamme middagen en avonden
te verslijten. Natuurlijk kan je thalia niet blijven
missen en daarom zullen wij tijdens de introductie
een barbeque organiseren voor alle leden en nieuwe
eerstejaars.

We zijn niet alleen! Er blijkt nog een Thalia te zijn, en
wel een damesdispuut van een studentenvereniging in
Leeuwarden. En om de feuten te pesten hadden ze
bedacht dat er een Thalia gezocht moest worden en er
een bezoekje gedaan werd. Dat was ongeveer het
verhaal dat we een paar weken voor de Half-life borrel
gemaild kregen. Na wat heen en weer gemail werd er
afgesproken dat er op de dag van de borrel drie dames
langs zouden komen. Een half uur nadat ze eigenlijk
zouden komen, en wij buiten zaten te wachten, liepen
er drie lila-gekleurde, bebretelste meisjes het bètaterrein op. Dus wij zwaaien. Helemaal verbaasd kwamen
ze naar ons toelopen en vroegen hoe we wisten dat zij
het waren. Yeah right.

Dus bij deze een hele fijne vakantie toegewenst en tot
dan!
Jelte Jansen
Voorzitter
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Toen we op de borrel binnenkwamen waren (na veel
geklooi) net alle bakken speelklaar en was men al aan
het schieten. Gr appig was het wel, een hele
verduisterde TK, overal geschreeuw en geschiet, 20
man intens staren naar een beeldscherm, en drie
vrouwen die een beetje bang om het hoekje keken.
Behalve het bezoek was de opdracht ook nog om met
‘de andere Thalia’ het clublied te zingen. Ze wisten
alleen de melodie niet... na wat geklooi bleek het de
Sesamstraat tune te zijn en werd er door drie meiden
en 20 jongens het clublied gemurmeld.
Na het uitdelen van wat petten en stickers was het
feest alweer over, gingen de dames terug naar Fryslan
boppe en was iedereen ook alweer uit gehalf-lifed. Wie
er gewonnen heeft, ik heb geen flauw idee. Maar toch
gefeliciteerd. Het was een erg geslaagde middag :).
Michel
Thalia EVC
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Nieuws uit de K
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Kantine
In de kantine van Thalia is veel gebeurd. Nadat er
verbouwd en geschilderd is, is de kantine ook opnieuw
ingericht met banken, een tafel, veel nieuwe spelletjes
zoals Risk en De Betoverde Doolhof en technische
apparatuur. Zo is er een nieuwe radio, een nieuwe
koelkast en een magnetron. Dit biedt dan weer
mogelijkheden om ons assortiment uit te breiden. And
so it happened...
Er kwamen broodjes Bapao en Pistoletjes. Die
verkochten - mag ik bescheiden toegeven alleraardigst. Dus die gaan er volgend jaar gewoon
weer bij naast de repen, koffie, thee, tosti’s en de
frisdranken. Verder zijn er plannen om frikadellen
en worstenbroodjes af te wisselen. Er worden weer
kantine ladder competities gehouden. Zo zal naast het
kickschaken, Vier Op Een Rij, Schaken en Wie Is Het?
geïntroduceerd worden. Dus genoeg redenen om
volgend jaar weer in de Thalia kantine te zitten!!!
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f 0,25
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Tosti ham-kaas/dubbel-kaas:
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Tosti Hawaii:
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Van de Redactie

De euro en de chipknip

Hallo allemaal,
Eindelijk vakantie! De meesten onder ons hebben hier
waarschijnlijk al zeer lang naar toe geleefd en
eindelijk is het dan zover. Pak je koffers of blijf lekker
thuis bij het lokale zwembad hangen. Tenzij je weer zo
nodig moet werken om zelfs maar aan vakantie te kunnen
denken.
Maar waar je je ook zal bevinden deze vakantie, Thalia
is nooit ver weg! Krijg je weer heimwee naar onze
gezellige kantine, naar je leuke studiegenoten of meer
in het algemeen naar de universiteit, grijp dan snel
naar deze Thabloid!
Thabloid? Jawel, de Nieuwsbrief heet tegenwoordig
Thabloid. Waarom Thabloid? Omdat Thalia al eerder
een verenigingsblad heeft gehad dat zo heette. Zo
worden oude tradities weer in ere hersteld. Voor het
gemak heb ik nog even de nummering en jaargang van
de nieuwsbrief aangehouden, want ik kon er niet zo
snel achterkomen welke jaargang dit voor Thabloid
is. Dat mag de nieuwe redacteur volgend collegejaar
gaan uitzoeken.
Nieuwe redacteur? Ja, Thabloid heeft een nieuwe
redacteur nodig, aangezien ik na de vakantie niet meer
verder ga met Informatica. Lijkt het je wel wat om 5
keer per jaar Thabloid te maken, kijk dan snel op pagina
5 van deze Thabloid!
Ik wens jullie allemaal een prettige vakantie!
Johan Martens
Redacteur
P.S. Ik wacht nog steeds op jullie bijdragen!
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Volgend jaar zal de euro zijn intrede doen en hier
heeft Thalia ook mee te maken. Wij hebben ons hier
inmiddels al enigzins op voorbereid en zullen er voor
zorgen dat de overgang netjes zal verlopen. Dit houdt
in dat wij vanaf 1 januari 2002 de Euro zullen
accepteren en vanaf 28 januari 2002 de gulden zullen
weigeren (in onder andere de k antine en de
voetbaltafel). De oplossing van de KUN voor de euro
is de Chipper/Chipknip. Met ingang van 1 november 2001
gaat veel betalingsverkeer op de campus door middel
van de Chipper en de Chipknip. Zo zal onder meer het
kopen van een broodje in het restaurant en het
afrekenen van een paper bij de Dictatencentrale met
de Chipper of Chipknip geschieden. Op de campus komen
extra oplaadpunten voor de knip. Meer informatie kun
je vinden op www.kun.nl/euro. Thalia is nog aan het
beslissen wat zij met de Chipknip gaat doen; we houden
je op de hoogte!
Martijn Broenland
Penningmeester

Printer not ready. Could be a fatal error. Have a
pen handy?
Pat Davis
Windows NT crashed. I am the Blue Screen of
Death. No one hears your screams.
Peter Rothman
Thou shalt not follow the Null Pointer, for at
it’s end Madness and Chaos lie.

Thabloid
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Linus Wiggers
Secretaris
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Zon, zee, strand en Thabloid

Het nieuwe bestuursjaar zit eraan te komen. Voor
veel functies zijn er al vrijwilligers gevonden,
maar een aantal functies zijn nog volledig
beschikbaar: Zo is er nog niemand voor de
Publiciteits Commissie. Vind je het leuk een goed
netwerk op te bouwen voor de toekomst? Denk
er dan eens over na om de PR-man of vrouw van
Thalia te worden. Door het vertrek van Johan is
er ook geen redacteur meer van deze nieuwsbrief.
Ook voor deze functie zoeken wij iemand die het
leuk vindt om wat stukjes samen te voegen tot
een boekje. Uiteraard kunnen jullie ook
meedingen naar de andere functies, misschien dat
we dan een keer een echte verkiezing krijgen op
de ALV. Als je interesse of vragen hebt, dan kun
je mailen naar info@thalia.nu. Wij nemen zo snel
mogelijk contact met je op. Ik heb nu zelf een
jaar in het bestuur gezeten en ik vindt het zo
leuk dat ik er volgend jaar weer bij ben. Het
leert je een hoop over vergaderen, het runnen
van een vereniging en over wat gezelligheid is.
Daarnaast is het een leuke aanwinst voor op je
CV, want dit zijn de dingen waarmee je je van
anderen kunt onderscheiden. We hopen op vele
enthousiaste reacties!
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KPN Research
Zaterdag 16 juni, iets na achten op het station
verzamelen. We gingen met een groep van 11 man naar
Leidschendam. Ook de wiskundestudenten stonden op
het perron te trappelen om in de trein te stappen en
het is me nog steeds niet duidelijk welke vereniging
een grotere afvaardiging had. De dag ervoor was nog
besproken of we niet beter met een busje konden gaan.
Het vertrouwen in de NS was al dermate laag, dat ons
dit de beste oplossing leek. Helaas is het busje niet
meer gelukt. Noodgedwongen in de trein gestapt en
daar helaas, tegen onze zin in, toch weer langer in
gezeten dan strikt noodzakelijk. Gelukkig waren wij
met een grote groep uit Nijmegen, dus bij KPN wilden
ze wel even op ons wachten. In de trein natuurlijk de
nodige opmerkingen voorbereid over de aandelen. De
directeur van KPN was hier natuurlijk al op voorbereid
en kwam meteen met de eerste sheet: Aandeel KPN,
ongeveer 6,50 EURO! Daardoor viel al onze
voorbereiding in het water, alle geintje konden nu
eigenlijk wel achterwege blijven. Na een aantal leuke
en minder leuke toespraken, konden we demonstraties
bijwonen. Natuurlijk eerst een overheerlijke lunch met
alle luxe die je kunt wensen. Wat dat betreft: je kunt
maar beter elke dag bij een bedrijf gaan lunchen dat
jou graag in dienst wil hebben! De demonstraties waren
erg interessant. Een hoop nieuwe ontwikkelingen zijn
aan bod gekomen en daarbij bleek steeds weer dat ook
binnen KPN de computer uitermate belangrijk is. Al
het onderzoek gaat gepaard met integratie van
telefoon, Internet en televisie. Zo hebben wij
interactief meegedaan aan Weekend Miljonairs, de
werkvertrekken uit de toekomst gezien en een aantal
voice-response systemen mogen testen. Na de
demonstraties bleek weer eens dat de informatica
studenten uit Nijmegen prima met de nieuwe technologie
kunnen omgaan. Eerst een presentatie gehad over de
mogelijkheden van een mobieltje en een PDA,

vervolgens gaat iedereen direct met zijn Revo of Palm
en zijn GSM z’n mail zitten checken en nog even snel
chatten! Na afloop nog een borrel met lekkere hapjes
en drankjes. Bij ons vertrek kregen we allemaal een
Powerball: Dat is een leuk speeltje, waar
informaticastudenten ongetwijfeld RSI aan zullen
overhouden. De hele terugreis is er met deze gadgets
gespeeld, een terugreis die overigens beter ging dan
de heenreis. Thalia werd gesponsord door KPN voor
het meenemen van zoveel mogelijk studenten. Van dat
geld zijn we na afloop lekker een pizzaatje gaan eten
bij Pinokkio. Er is van alles genuttigd: van bier tot
kinderijsjes en van pizza tot Irisch coffee. Een zeer
goede afsluiting van een gezellige dag! Wegens dit
grote succes wil Thalia volgend jaar meer
bedrijfsuitjes gaan regelen. Nog even een tip: wil je
een dag in de watten worden gelegd, ga dan de
volgende keer gewoon mee!
6
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Linus Wiggers
Secretaris

Iets gaat ergens naar toe.
Angelica Mader
Het leven is pas interesant als je keuzes maakt...
zo dat was een diepe.
Henk Barendregt
The difference between common-sense and
paranoia is that common-sense is thinking
everyone’s out to get u. that’s normal, they are.
paranoia is thinking that they are conspiring.
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Nieuwsbrief

www.thalia.nu

Redacteur(s) M/V gezocht!

Er is de afgelopen paar weken weer het een en ander
gebeurd op de Thalia website. Zo zijn er weer een aantal
tentamens aan de tentamenbundel toegevoegd, is er
een rubriek foto’s bijgekomen en is het gedeelte met
nieuwsbrieven uitgebreidt. Ook is er een poll
toegevoegd waar je op dit moment je mening kunt geven
over de vernieuwde site van de subfaculteit informatica,
of ‘het Instituut voor Informatica en Informatiekunde’
zoals het tegenwoordig heet. Natuurlijk kun je op de
Thalia website altijd terecht voor de meest recente
informatie over Thalia, Informatica en Informatiekunde.
De website wordt (bijna) dagelijks bijgewerkt!

Thabloid is op zoek naar nieuwe redacteurs! Aangezien
de huidige redacteur binnenkort de studie Informatica
zal verlaten, wordt Thabloid in zijn voortbestaan
bedreigd!
We zijn met name op zoek naar meerdere redacteurs.
Onder andere om situaties zoals deze te voorkomen,
maar ook omdat Thabloid de potentie heeft om uit te
groeien tot een bloeiend verenigingsblad! Een dergelijk
blad valt niet meer te maken door een redacteur.
Denk niet dat je als nieuwe redacteur meteen in het
diepe wordt gegooid: de huidige redacteur heeft
toegezegd dat hij zich volgend jaar nog beschikbaar
zal houden om mee te werken aan een nieuwe uitgave en
zijn oorspronkelijke plannen voor de toekomst van
Thabloid toe te lichten.

Martijn Broenland (www@thalia.nu)
Webmaster

Introductie 2001
Zondag 19 augustus begint de introductie weer! Dit
betekent nieuwe informatici, anderhalve week feesten
en een paar dagen flink brak zijn voordat het nieuwe
schooljaar weer begint. Informatica en informatiekunde
organiseren ook dit jaar weer de introductie samen
met Wiskunde, Natuurkunde en Natuurwetenschappen.
Thalia zorgt voor het verhalenspel op woensdag 22
augustus. Hiervoor zijn we nog op zoek naar mensen
die post willen zijn die middag. Aanmelden kan in
groepjes van 2-3 personen bij Martijn (tgm@fluim.net).
Ook hoor ik graag van de huidige eerstejaars hun
ervaringen over de introductie van 2000! Hoe kijk jij
terug op je introductie? Wat mag absoluut niet vergeten
worden en wat zou eventueel beter kunnen? Zoals
altijd zal Informatica de eerste avond (zondag 19
augustus) ‘s avonds te vinden zijn in Extase. Hopelijk
laten de ouderejaars ook even hun gezicht zien!
Martijn Broenland (tgm@fluim.net)
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Mocht het je wat lijken om redacteur te worden, mail
dan even naar nieuws@thalia.nu en dan zullen we zo
snel mogelijk contact met je opnemen.
De redactie

Wat ben ik nu in godsnaam aan het doen? Help me
nou!
Hanno Wupper
Je mag slim zijn maar dan maak je het jezelf wel
moeilijk.
Wim Gielen
Het is toch schitterend dat je zo’n makkelijke
opgave zo moeilijk kan oplossen.
Wim Gielen
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Van de V
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ter
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Half-Life borrel

Zo, en toen zat het jaar er alweer bijna op, de vakantie
staat alweer om een hoekje te kijken wanneer hij ons
eindelijk kan verblijden, en sommigen onder ons zijn
er al door besprongen. Eindelijk een paar weekjes
zonder colleges, tentamens, vroeg opstaan en al dat
andere gedoe dat erbij schijnt te horen. Ook een
aantal weekjes zonder thalia en om dit gemis te
compenseren gaan veel mensen op vakantie. Even lekker
op een strand in de zon liggen (die overigens nu hier
ook flink zijn best doet) of fijn een terrasje pakken
ergens. Ook in Nijmegen zelf is genoeg te doen,
bijvoorbeeld de beruchte zomerfeesten tijdens de
vierdaagse. En natuurlijk is ook nijmegen ruim voorzien
van de nodige terrasjes om lamme middagen en avonden
te verslijten. Natuurlijk kan je thalia niet blijven
missen en daarom zullen wij tijdens de introductie
een barbeque organiseren voor alle leden en nieuwe
eerstejaars.

We zijn niet alleen! Er blijkt nog een Thalia te zijn, en
wel een damesdispuut van een studentenvereniging in
Leeuwarden. En om de feuten te pesten hadden ze
bedacht dat er een Thalia gezocht moest worden en er
een bezoekje gedaan werd. Dat was ongeveer het
verhaal dat we een paar weken voor de Half-life borrel
gemaild kregen. Na wat heen en weer gemail werd er
afgesproken dat er op de dag van de borrel drie dames
langs zouden komen. Een half uur nadat ze eigenlijk
zouden komen, en wij buiten zaten te wachten, liepen
er drie lila-gekleurde, bebretelste meisjes het bètaterrein op. Dus wij zwaaien. Helemaal verbaasd kwamen
ze naar ons toelopen en vroegen hoe we wisten dat zij
het waren. Yeah right.

Dus bij deze een hele fijne vakantie toegewenst en tot
dan!
Jelte Jansen
Voorzitter
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Toen we op de borrel binnenkwamen waren (na veel
geklooi) net alle bakken speelklaar en was men al aan
het schieten. Gr appig was het wel, een hele
verduisterde TK, overal geschreeuw en geschiet, 20
man intens staren naar een beeldscherm, en drie
vrouwen die een beetje bang om het hoekje keken.
Behalve het bezoek was de opdracht ook nog om met
‘de andere Thalia’ het clublied te zingen. Ze wisten
alleen de melodie niet... na wat geklooi bleek het de
Sesamstraat tune te zijn en werd er door drie meiden
en 20 jongens het clublied gemurmeld.
Na het uitdelen van wat petten en stickers was het
feest alweer over, gingen de dames terug naar Fryslan
boppe en was iedereen ook alweer uit gehalf-lifed. Wie
er gewonnen heeft, ik heb geen flauw idee. Maar toch
gefeliciteerd. Het was een erg geslaagde middag :).
Michel
Thalia EVC

Studievereniging Thalia

Nieuwsbrief

Nieuws uit de K
antine
Kantine
In de kantine van Thalia is veel gebeurd. Nadat er
verbouwd en geschilderd is, is de kantine ook opnieuw
ingericht met banken, een tafel, veel nieuwe spelletjes
zoals Risk en De Betoverde Doolhof en technische
apparatuur. Zo is er een nieuwe radio, een nieuwe
koelkast en een magnetron. Dit biedt dan weer
mogelijkheden om ons assortiment uit te breiden. And
so it happened...
Er kwamen broodjes Bapao en Pistoletjes. Die
verkochten - mag ik bescheiden toegeven alleraardigst. Dus die gaan er volgend jaar gewoon
weer bij naast de repen, koffie, thee, tosti’s en de
frisdranken. Verder zijn er plannen om frikadellen
en worstenbroodjes af te wisselen. Er worden weer
kantine ladder competities gehouden. Zo zal naast het
kickschaken, Vier Op Een Rij, Schaken en Wie Is Het?
geïntroduceerd worden. Dus genoeg redenen om
volgend jaar weer in de Thalia kantine te zitten!!!
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De Thalia k
antine is in de v
ak
antie gesloten v
an vrijdag
kantine
vak
akantie
van
13 juli tot en met maandag 13 augustus.
Prijzen (onder voorbehoud)
Koffie/Thee/Bekertjes:
f 0,25
Dove:
f 1,25
Diverse repen:
f 0,90
AA/Minute Maid:
f 1,65
Red Bull:
f 2,75
Diverse frisdranken:
f 1,25
Tosti ham-kaas/dubbel-kaas:
f 1,25
Tosti Hawaii:
f 1,30
Bapao:
f 1,65
Worstenbrood/Frikandel:
f 1,65
Pistolet:
f 2,25
Matthijs Mekking
Voorzitter Kantinecommissie

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

0,10
0,50
0,40
0,75
1,25
0,50
0,50
0,60
0,75
0,75
1,00

Colofon
Redactie
Johan Martens
Post
adres
Postadres
Thalia
Nieuwsbrief
Toernooiveld 1
6521 ED Nijmegen

Email
nieuws@thalia.nu
Website
www.thalia.nu/nieuws

Copyright 2001 © Thalia
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd, etc. etc.
zonder uitdrukkelijke toestemming van Thalia.
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Van de Redactie

De euro en de chipknip

Hallo allemaal,
Eindelijk vakantie! De meesten onder ons hebben hier
waarschijnlijk al zeer lang naar toe geleefd en
eindelijk is het dan zover. Pak je koffers of blijf lekker
thuis bij het lokale zwembad hangen. Tenzij je weer zo
nodig moet werken om zelfs maar aan vakantie te kunnen
denken.
Maar waar je je ook zal bevinden deze vakantie, Thalia
is nooit ver weg! Krijg je weer heimwee naar onze
gezellige kantine, naar je leuke studiegenoten of meer
in het algemeen naar de universiteit, grijp dan snel
naar deze Thabloid!
Thabloid? Jawel, de Nieuwsbrief heet tegenwoordig
Thabloid. Waarom Thabloid? Omdat Thalia al eerder
een verenigingsblad heeft gehad dat zo heette. Zo
worden oude tradities weer in ere hersteld. Voor het
gemak heb ik nog even de nummering en jaargang van
de nieuwsbrief aangehouden, want ik kon er niet zo
snel achterkomen welke jaargang dit voor Thabloid
is. Dat mag de nieuwe redacteur volgend collegejaar
gaan uitzoeken.
Nieuwe redacteur? Ja, Thabloid heeft een nieuwe
redacteur nodig, aangezien ik na de vakantie niet meer
verder ga met Informatica. Lijkt het je wel wat om 5
keer per jaar Thabloid te maken, kijk dan snel op pagina
5 van deze Thabloid!
Ik wens jullie allemaal een prettige vakantie!
Johan Martens
Redacteur
P.S. Ik wacht nog steeds op jullie bijdragen!
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Volgend jaar zal de euro zijn intrede doen en hier
heeft Thalia ook mee te maken. Wij hebben ons hier
inmiddels al enigzins op voorbereid en zullen er voor
zorgen dat de overgang netjes zal verlopen. Dit houdt
in dat wij vanaf 1 januari 2002 de Euro zullen
accepteren en vanaf 28 januari 2002 de gulden zullen
weigeren (in onder andere de k antine en de
voetbaltafel). De oplossing van de KUN voor de euro
is de Chipper/Chipknip. Met ingang van 1 november 2001
gaat veel betalingsverkeer op de campus door middel
van de Chipper en de Chipknip. Zo zal onder meer het
kopen van een broodje in het restaurant en het
afrekenen van een paper bij de Dictatencentrale met
de Chipper of Chipknip geschieden. Op de campus komen
extra oplaadpunten voor de knip. Meer informatie kun
je vinden op www.kun.nl/euro. Thalia is nog aan het
beslissen wat zij met de Chipknip gaat doen; we houden
je op de hoogte!
Martijn Broenland
Penningmeester

Printer not ready. Could be a fatal error. Have a
pen handy?
Pat Davis
Windows NT crashed. I am the Blue Screen of
Death. No one hears your screams.
Peter Rothman
Thou shalt not follow the Null Pointer, for at
it’s end Madness and Chaos lie.
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Zon, zee, strand en Thabloid

Het nieuwe bestuursjaar zit eraan te komen. Voor
veel functies zijn er al vrijwilligers gevonden,
maar een aantal functies zijn nog volledig
beschikbaar: Zo is er nog niemand voor de
Publiciteits Commissie. Vind je het leuk een goed
netwerk op te bouwen voor de toekomst? Denk
er dan eens over na om de PR-man of vrouw van
Thalia te worden. Door het vertrek van Johan is
er ook geen redacteur meer van deze nieuwsbrief.
Ook voor deze functie zoeken wij iemand die het
leuk vindt om wat stukjes samen te voegen tot
een boekje. Uiteraard kunnen jullie ook
meedingen naar de andere functies, misschien dat
we dan een keer een echte verkiezing krijgen op
de ALV. Als je interesse of vragen hebt, dan kun
je mailen naar info@thalia.nu. Wij nemen zo snel
mogelijk contact met je op. Ik heb nu zelf een
jaar in het bestuur gezeten en ik vindt het zo
leuk dat ik er volgend jaar weer bij ben. Het
leert je een hoop over vergaderen, het runnen
van een vereniging en over wat gezelligheid is.
Daarnaast is het een leuke aanwinst voor op je
CV, want dit zijn de dingen waarmee je je van
anderen kunt onderscheiden. We hopen op vele
enthousiaste reacties!
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KPN Research
Zaterdag 16 juni, iets na achten op het station
verzamelen. We gingen met een groep van 11 man naar
Leidschendam. Ook de wiskundestudenten stonden op
het perron te trappelen om in de trein te stappen en
het is me nog steeds niet duidelijk welke vereniging
een grotere afvaardiging had. De dag ervoor was nog
besproken of we niet beter met een busje konden gaan.
Het vertrouwen in de NS was al dermate laag, dat ons
dit de beste oplossing leek. Helaas is het busje niet
meer gelukt. Noodgedwongen in de trein gestapt en
daar helaas, tegen onze zin in, toch weer langer in
gezeten dan strikt noodzakelijk. Gelukkig waren wij
met een grote groep uit Nijmegen, dus bij KPN wilden
ze wel even op ons wachten. In de trein natuurlijk de
nodige opmerkingen voorbereid over de aandelen. De
directeur van KPN was hier natuurlijk al op voorbereid
en kwam meteen met de eerste sheet: Aandeel KPN,
ongeveer 6,50 EURO! Daardoor viel al onze
voorbereiding in het water, alle geintje konden nu
eigenlijk wel achterwege blijven. Na een aantal leuke
en minder leuke toespraken, konden we demonstraties
bijwonen. Natuurlijk eerst een overheerlijke lunch met
alle luxe die je kunt wensen. Wat dat betreft: je kunt
maar beter elke dag bij een bedrijf gaan lunchen dat
jou graag in dienst wil hebben! De demonstraties waren
erg interessant. Een hoop nieuwe ontwikkelingen zijn
aan bod gekomen en daarbij bleek steeds weer dat ook
binnen KPN de computer uitermate belangrijk is. Al
het onderzoek gaat gepaard met integratie van
telefoon, Internet en televisie. Zo hebben wij
interactief meegedaan aan Weekend Miljonairs, de
werkvertrekken uit de toekomst gezien en een aantal
voice-response systemen mogen testen. Na de
demonstraties bleek weer eens dat de informatica
studenten uit Nijmegen prima met de nieuwe technologie
kunnen omgaan. Eerst een presentatie gehad over de
mogelijkheden van een mobieltje en een PDA,

vervolgens gaat iedereen direct met zijn Revo of Palm
en zijn GSM z’n mail zitten checken en nog even snel
chatten! Na afloop nog een borrel met lekkere hapjes
en drankjes. Bij ons vertrek kregen we allemaal een
Powerball: Dat is een leuk speeltje, waar
informaticastudenten ongetwijfeld RSI aan zullen
overhouden. De hele terugreis is er met deze gadgets
gespeeld, een terugreis die overigens beter ging dan
de heenreis. Thalia werd gesponsord door KPN voor
het meenemen van zoveel mogelijk studenten. Van dat
geld zijn we na afloop lekker een pizzaatje gaan eten
bij Pinokkio. Er is van alles genuttigd: van bier tot
kinderijsjes en van pizza tot Irisch coffee. Een zeer
goede afsluiting van een gezellige dag! Wegens dit
grote succes wil Thalia volgend jaar meer
bedrijfsuitjes gaan regelen. Nog even een tip: wil je
een dag in de watten worden gelegd, ga dan de
volgende keer gewoon mee!
6
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Linus Wiggers
Secretaris

Iets gaat ergens naar toe.
Angelica Mader
Het leven is pas interesant als je keuzes maakt...
zo dat was een diepe.
Henk Barendregt
The difference between common-sense and
paranoia is that common-sense is thinking
everyone’s out to get u. that’s normal, they are.
paranoia is thinking that they are conspiring.
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www.thalia.nu

Redacteur(s) M/V gezocht!

Er is de afgelopen paar weken weer het een en ander
gebeurd op de Thalia website. Zo zijn er weer een aantal
tentamens aan de tentamenbundel toegevoegd, is er
een rubriek foto’s bijgekomen en is het gedeelte met
nieuwsbrieven uitgebreidt. Ook is er een poll
toegevoegd waar je op dit moment je mening kunt geven
over de vernieuwde site van de subfaculteit informatica,
of ‘het Instituut voor Informatica en Informatiekunde’
zoals het tegenwoordig heet. Natuurlijk kun je op de
Thalia website altijd terecht voor de meest recente
informatie over Thalia, Informatica en Informatiekunde.
De website wordt (bijna) dagelijks bijgewerkt!

Thabloid is op zoek naar nieuwe redacteurs! Aangezien
de huidige redacteur binnenkort de studie Informatica
zal verlaten, wordt Thabloid in zijn voortbestaan
bedreigd!
We zijn met name op zoek naar meerdere redacteurs.
Onder andere om situaties zoals deze te voorkomen,
maar ook omdat Thabloid de potentie heeft om uit te
groeien tot een bloeiend verenigingsblad! Een dergelijk
blad valt niet meer te maken door een redacteur.
Denk niet dat je als nieuwe redacteur meteen in het
diepe wordt gegooid: de huidige redacteur heeft
toegezegd dat hij zich volgend jaar nog beschikbaar
zal houden om mee te werken aan een nieuwe uitgave en
zijn oorspronkelijke plannen voor de toekomst van
Thabloid toe te lichten.

Martijn Broenland (www@thalia.nu)
Webmaster

Introductie 2001
Zondag 19 augustus begint de introductie weer! Dit
betekent nieuwe informatici, anderhalve week feesten
en een paar dagen flink brak zijn voordat het nieuwe
schooljaar weer begint. Informatica en informatiekunde
organiseren ook dit jaar weer de introductie samen
met Wiskunde, Natuurkunde en Natuurwetenschappen.
Thalia zorgt voor het verhalenspel op woensdag 22
augustus. Hiervoor zijn we nog op zoek naar mensen
die post willen zijn die middag. Aanmelden kan in
groepjes van 2-3 personen bij Martijn (tgm@fluim.net).
Ook hoor ik graag van de huidige eerstejaars hun
ervaringen over de introductie van 2000! Hoe kijk jij
terug op je introductie? Wat mag absoluut niet vergeten
worden en wat zou eventueel beter kunnen? Zoals
altijd zal Informatica de eerste avond (zondag 19
augustus) ‘s avonds te vinden zijn in Extase. Hopelijk
laten de ouderejaars ook even hun gezicht zien!
Martijn Broenland (tgm@fluim.net)
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Mocht het je wat lijken om redacteur te worden, mail
dan even naar nieuws@thalia.nu en dan zullen we zo
snel mogelijk contact met je opnemen.
De redactie

Wat ben ik nu in godsnaam aan het doen? Help me
nou!
Hanno Wupper
Je mag slim zijn maar dan maak je het jezelf wel
moeilijk.
Wim Gielen
Het is toch schitterend dat je zo’n makkelijke
opgave zo moeilijk kan oplossen.
Wim Gielen
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Van de V
oorzit
ter
Voorzit
oorzitter

Half-Life borrel

Zo, en toen zat het jaar er alweer bijna op, de vakantie
staat alweer om een hoekje te kijken wanneer hij ons
eindelijk kan verblijden, en sommigen onder ons zijn
er al door besprongen. Eindelijk een paar weekjes
zonder colleges, tentamens, vroeg opstaan en al dat
andere gedoe dat erbij schijnt te horen. Ook een
aantal weekjes zonder thalia en om dit gemis te
compenseren gaan veel mensen op vakantie. Even lekker
op een strand in de zon liggen (die overigens nu hier
ook flink zijn best doet) of fijn een terrasje pakken
ergens. Ook in Nijmegen zelf is genoeg te doen,
bijvoorbeeld de beruchte zomerfeesten tijdens de
vierdaagse. En natuurlijk is ook nijmegen ruim voorzien
van de nodige terrasjes om lamme middagen en avonden
te verslijten. Natuurlijk kan je thalia niet blijven
missen en daarom zullen wij tijdens de introductie
een barbeque organiseren voor alle leden en nieuwe
eerstejaars.

We zijn niet alleen! Er blijkt nog een Thalia te zijn, en
wel een damesdispuut van een studentenvereniging in
Leeuwarden. En om de feuten te pesten hadden ze
bedacht dat er een Thalia gezocht moest worden en er
een bezoekje gedaan werd. Dat was ongeveer het
verhaal dat we een paar weken voor de Half-life borrel
gemaild kregen. Na wat heen en weer gemail werd er
afgesproken dat er op de dag van de borrel drie dames
langs zouden komen. Een half uur nadat ze eigenlijk
zouden komen, en wij buiten zaten te wachten, liepen
er drie lila-gekleurde, bebretelste meisjes het bètaterrein op. Dus wij zwaaien. Helemaal verbaasd kwamen
ze naar ons toelopen en vroegen hoe we wisten dat zij
het waren. Yeah right.

Dus bij deze een hele fijne vakantie toegewenst en tot
dan!
Jelte Jansen
Voorzitter
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Toen we op de borrel binnenkwamen waren (na veel
geklooi) net alle bakken speelklaar en was men al aan
het schieten. Gr appig was het wel, een hele
verduisterde TK, overal geschreeuw en geschiet, 20
man intens staren naar een beeldscherm, en drie
vrouwen die een beetje bang om het hoekje keken.
Behalve het bezoek was de opdracht ook nog om met
‘de andere Thalia’ het clublied te zingen. Ze wisten
alleen de melodie niet... na wat geklooi bleek het de
Sesamstraat tune te zijn en werd er door drie meiden
en 20 jongens het clublied gemurmeld.
Na het uitdelen van wat petten en stickers was het
feest alweer over, gingen de dames terug naar Fryslan
boppe en was iedereen ook alweer uit gehalf-lifed. Wie
er gewonnen heeft, ik heb geen flauw idee. Maar toch
gefeliciteerd. Het was een erg geslaagde middag :).
Michel
Thalia EVC
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Nieuws uit de K
antine
Kantine
In de kantine van Thalia is veel gebeurd. Nadat er
verbouwd en geschilderd is, is de kantine ook opnieuw
ingericht met banken, een tafel, veel nieuwe spelletjes
zoals Risk en De Betoverde Doolhof en technische
apparatuur. Zo is er een nieuwe radio, een nieuwe
koelkast en een magnetron. Dit biedt dan weer
mogelijkheden om ons assortiment uit te breiden. And
so it happened...
Er kwamen broodjes Bapao en Pistoletjes. Die
verkochten - mag ik bescheiden toegeven alleraardigst. Dus die gaan er volgend jaar gewoon
weer bij naast de repen, koffie, thee, tosti’s en de
frisdranken. Verder zijn er plannen om frikadellen
en worstenbroodjes af te wisselen. Er worden weer
kantine ladder competities gehouden. Zo zal naast het
kickschaken, Vier Op Een Rij, Schaken en Wie Is Het?
geïntroduceerd worden. Dus genoeg redenen om
volgend jaar weer in de Thalia kantine te zitten!!!
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Van de Redactie

De euro en de chipknip

Hallo allemaal,
Eindelijk vakantie! De meesten onder ons hebben hier
waarschijnlijk al zeer lang naar toe geleefd en
eindelijk is het dan zover. Pak je koffers of blijf lekker
thuis bij het lokale zwembad hangen. Tenzij je weer zo
nodig moet werken om zelfs maar aan vakantie te kunnen
denken.
Maar waar je je ook zal bevinden deze vakantie, Thalia
is nooit ver weg! Krijg je weer heimwee naar onze
gezellige kantine, naar je leuke studiegenoten of meer
in het algemeen naar de universiteit, grijp dan snel
naar deze Thabloid!
Thabloid? Jawel, de Nieuwsbrief heet tegenwoordig
Thabloid. Waarom Thabloid? Omdat Thalia al eerder
een verenigingsblad heeft gehad dat zo heette. Zo
worden oude tradities weer in ere hersteld. Voor het
gemak heb ik nog even de nummering en jaargang van
de nieuwsbrief aangehouden, want ik kon er niet zo
snel achterkomen welke jaargang dit voor Thabloid
is. Dat mag de nieuwe redacteur volgend collegejaar
gaan uitzoeken.
Nieuwe redacteur? Ja, Thabloid heeft een nieuwe
redacteur nodig, aangezien ik na de vakantie niet meer
verder ga met Informatica. Lijkt het je wel wat om 5
keer per jaar Thabloid te maken, kijk dan snel op pagina
5 van deze Thabloid!
Ik wens jullie allemaal een prettige vakantie!
Johan Martens
Redacteur
P.S. Ik wacht nog steeds op jullie bijdragen!
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Volgend jaar zal de euro zijn intrede doen en hier
heeft Thalia ook mee te maken. Wij hebben ons hier
inmiddels al enigzins op voorbereid en zullen er voor
zorgen dat de overgang netjes zal verlopen. Dit houdt
in dat wij vanaf 1 januari 2002 de Euro zullen
accepteren en vanaf 28 januari 2002 de gulden zullen
weigeren (in onder andere de k antine en de
voetbaltafel). De oplossing van de KUN voor de euro
is de Chipper/Chipknip. Met ingang van 1 november 2001
gaat veel betalingsverkeer op de campus door middel
van de Chipper en de Chipknip. Zo zal onder meer het
kopen van een broodje in het restaurant en het
afrekenen van een paper bij de Dictatencentrale met
de Chipper of Chipknip geschieden. Op de campus komen
extra oplaadpunten voor de knip. Meer informatie kun
je vinden op www.kun.nl/euro. Thalia is nog aan het
beslissen wat zij met de Chipknip gaat doen; we houden
je op de hoogte!
Martijn Broenland
Penningmeester

Printer not ready. Could be a fatal error. Have a
pen handy?
Pat Davis
Windows NT crashed. I am the Blue Screen of
Death. No one hears your screams.
Peter Rothman
Thou shalt not follow the Null Pointer, for at
it’s end Madness and Chaos lie.

Thabloid
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Linus Wiggers
Secretaris
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Zon, zee, strand en Thabloid

Het nieuwe bestuursjaar zit eraan te komen. Voor
veel functies zijn er al vrijwilligers gevonden,
maar een aantal functies zijn nog volledig
beschikbaar: Zo is er nog niemand voor de
Publiciteits Commissie. Vind je het leuk een goed
netwerk op te bouwen voor de toekomst? Denk
er dan eens over na om de PR-man of vrouw van
Thalia te worden. Door het vertrek van Johan is
er ook geen redacteur meer van deze nieuwsbrief.
Ook voor deze functie zoeken wij iemand die het
leuk vindt om wat stukjes samen te voegen tot
een boekje. Uiteraard kunnen jullie ook
meedingen naar de andere functies, misschien dat
we dan een keer een echte verkiezing krijgen op
de ALV. Als je interesse of vragen hebt, dan kun
je mailen naar info@thalia.nu. Wij nemen zo snel
mogelijk contact met je op. Ik heb nu zelf een
jaar in het bestuur gezeten en ik vindt het zo
leuk dat ik er volgend jaar weer bij ben. Het
leert je een hoop over vergaderen, het runnen
van een vereniging en over wat gezelligheid is.
Daarnaast is het een leuke aanwinst voor op je
CV, want dit zijn de dingen waarmee je je van
anderen kunt onderscheiden. We hopen op vele
enthousiaste reacties!
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KPN Research
Zaterdag 16 juni, iets na achten op het station
verzamelen. We gingen met een groep van 11 man naar
Leidschendam. Ook de wiskundestudenten stonden op
het perron te trappelen om in de trein te stappen en
het is me nog steeds niet duidelijk welke vereniging
een grotere afvaardiging had. De dag ervoor was nog
besproken of we niet beter met een busje konden gaan.
Het vertrouwen in de NS was al dermate laag, dat ons
dit de beste oplossing leek. Helaas is het busje niet
meer gelukt. Noodgedwongen in de trein gestapt en
daar helaas, tegen onze zin in, toch weer langer in
gezeten dan strikt noodzakelijk. Gelukkig waren wij
met een grote groep uit Nijmegen, dus bij KPN wilden
ze wel even op ons wachten. In de trein natuurlijk de
nodige opmerkingen voorbereid over de aandelen. De
directeur van KPN was hier natuurlijk al op voorbereid
en kwam meteen met de eerste sheet: Aandeel KPN,
ongeveer 6,50 EURO! Daardoor viel al onze
voorbereiding in het water, alle geintje konden nu
eigenlijk wel achterwege blijven. Na een aantal leuke
en minder leuke toespraken, konden we demonstraties
bijwonen. Natuurlijk eerst een overheerlijke lunch met
alle luxe die je kunt wensen. Wat dat betreft: je kunt
maar beter elke dag bij een bedrijf gaan lunchen dat
jou graag in dienst wil hebben! De demonstraties waren
erg interessant. Een hoop nieuwe ontwikkelingen zijn
aan bod gekomen en daarbij bleek steeds weer dat ook
binnen KPN de computer uitermate belangrijk is. Al
het onderzoek gaat gepaard met integratie van
telefoon, Internet en televisie. Zo hebben wij
interactief meegedaan aan Weekend Miljonairs, de
werkvertrekken uit de toekomst gezien en een aantal
voice-response systemen mogen testen. Na de
demonstraties bleek weer eens dat de informatica
studenten uit Nijmegen prima met de nieuwe technologie
kunnen omgaan. Eerst een presentatie gehad over de
mogelijkheden van een mobieltje en een PDA,

vervolgens gaat iedereen direct met zijn Revo of Palm
en zijn GSM z’n mail zitten checken en nog even snel
chatten! Na afloop nog een borrel met lekkere hapjes
en drankjes. Bij ons vertrek kregen we allemaal een
Powerball: Dat is een leuk speeltje, waar
informaticastudenten ongetwijfeld RSI aan zullen
overhouden. De hele terugreis is er met deze gadgets
gespeeld, een terugreis die overigens beter ging dan
de heenreis. Thalia werd gesponsord door KPN voor
het meenemen van zoveel mogelijk studenten. Van dat
geld zijn we na afloop lekker een pizzaatje gaan eten
bij Pinokkio. Er is van alles genuttigd: van bier tot
kinderijsjes en van pizza tot Irisch coffee. Een zeer
goede afsluiting van een gezellige dag! Wegens dit
grote succes wil Thalia volgend jaar meer
bedrijfsuitjes gaan regelen. Nog even een tip: wil je
een dag in de watten worden gelegd, ga dan de
volgende keer gewoon mee!
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Linus Wiggers
Secretaris

Iets gaat ergens naar toe.
Angelica Mader
Het leven is pas interesant als je keuzes maakt...
zo dat was een diepe.
Henk Barendregt
The difference between common-sense and
paranoia is that common-sense is thinking
everyone’s out to get u. that’s normal, they are.
paranoia is thinking that they are conspiring.
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www.thalia.nu

Redacteur(s) M/V gezocht!

Er is de afgelopen paar weken weer het een en ander
gebeurd op de Thalia website. Zo zijn er weer een aantal
tentamens aan de tentamenbundel toegevoegd, is er
een rubriek foto’s bijgekomen en is het gedeelte met
nieuwsbrieven uitgebreidt. Ook is er een poll
toegevoegd waar je op dit moment je mening kunt geven
over de vernieuwde site van de subfaculteit informatica,
of ‘het Instituut voor Informatica en Informatiekunde’
zoals het tegenwoordig heet. Natuurlijk kun je op de
Thalia website altijd terecht voor de meest recente
informatie over Thalia, Informatica en Informatiekunde.
De website wordt (bijna) dagelijks bijgewerkt!

Thabloid is op zoek naar nieuwe redacteurs! Aangezien
de huidige redacteur binnenkort de studie Informatica
zal verlaten, wordt Thabloid in zijn voortbestaan
bedreigd!
We zijn met name op zoek naar meerdere redacteurs.
Onder andere om situaties zoals deze te voorkomen,
maar ook omdat Thabloid de potentie heeft om uit te
groeien tot een bloeiend verenigingsblad! Een dergelijk
blad valt niet meer te maken door een redacteur.
Denk niet dat je als nieuwe redacteur meteen in het
diepe wordt gegooid: de huidige redacteur heeft
toegezegd dat hij zich volgend jaar nog beschikbaar
zal houden om mee te werken aan een nieuwe uitgave en
zijn oorspronkelijke plannen voor de toekomst van
Thabloid toe te lichten.

Martijn Broenland (www@thalia.nu)
Webmaster

Introductie 2001
Zondag 19 augustus begint de introductie weer! Dit
betekent nieuwe informatici, anderhalve week feesten
en een paar dagen flink brak zijn voordat het nieuwe
schooljaar weer begint. Informatica en informatiekunde
organiseren ook dit jaar weer de introductie samen
met Wiskunde, Natuurkunde en Natuurwetenschappen.
Thalia zorgt voor het verhalenspel op woensdag 22
augustus. Hiervoor zijn we nog op zoek naar mensen
die post willen zijn die middag. Aanmelden kan in
groepjes van 2-3 personen bij Martijn (tgm@fluim.net).
Ook hoor ik graag van de huidige eerstejaars hun
ervaringen over de introductie van 2000! Hoe kijk jij
terug op je introductie? Wat mag absoluut niet vergeten
worden en wat zou eventueel beter kunnen? Zoals
altijd zal Informatica de eerste avond (zondag 19
augustus) ‘s avonds te vinden zijn in Extase. Hopelijk
laten de ouderejaars ook even hun gezicht zien!
Martijn Broenland (tgm@fluim.net)
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Mocht het je wat lijken om redacteur te worden, mail
dan even naar nieuws@thalia.nu en dan zullen we zo
snel mogelijk contact met je opnemen.
De redactie

Wat ben ik nu in godsnaam aan het doen? Help me
nou!
Hanno Wupper
Je mag slim zijn maar dan maak je het jezelf wel
moeilijk.
Wim Gielen
Het is toch schitterend dat je zo’n makkelijke
opgave zo moeilijk kan oplossen.
Wim Gielen
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Half-Life borrel

Zo, en toen zat het jaar er alweer bijna op, de vakantie
staat alweer om een hoekje te kijken wanneer hij ons
eindelijk kan verblijden, en sommigen onder ons zijn
er al door besprongen. Eindelijk een paar weekjes
zonder colleges, tentamens, vroeg opstaan en al dat
andere gedoe dat erbij schijnt te horen. Ook een
aantal weekjes zonder thalia en om dit gemis te
compenseren gaan veel mensen op vakantie. Even lekker
op een strand in de zon liggen (die overigens nu hier
ook flink zijn best doet) of fijn een terrasje pakken
ergens. Ook in Nijmegen zelf is genoeg te doen,
bijvoorbeeld de beruchte zomerfeesten tijdens de
vierdaagse. En natuurlijk is ook nijmegen ruim voorzien
van de nodige terrasjes om lamme middagen en avonden
te verslijten. Natuurlijk kan je thalia niet blijven
missen en daarom zullen wij tijdens de introductie
een barbeque organiseren voor alle leden en nieuwe
eerstejaars.

We zijn niet alleen! Er blijkt nog een Thalia te zijn, en
wel een damesdispuut van een studentenvereniging in
Leeuwarden. En om de feuten te pesten hadden ze
bedacht dat er een Thalia gezocht moest worden en er
een bezoekje gedaan werd. Dat was ongeveer het
verhaal dat we een paar weken voor de Half-life borrel
gemaild kregen. Na wat heen en weer gemail werd er
afgesproken dat er op de dag van de borrel drie dames
langs zouden komen. Een half uur nadat ze eigenlijk
zouden komen, en wij buiten zaten te wachten, liepen
er drie lila-gekleurde, bebretelste meisjes het bètaterrein op. Dus wij zwaaien. Helemaal verbaasd kwamen
ze naar ons toelopen en vroegen hoe we wisten dat zij
het waren. Yeah right.

Dus bij deze een hele fijne vakantie toegewenst en tot
dan!
Jelte Jansen
Voorzitter
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Toen we op de borrel binnenkwamen waren (na veel
geklooi) net alle bakken speelklaar en was men al aan
het schieten. Gr appig was het wel, een hele
verduisterde TK, overal geschreeuw en geschiet, 20
man intens staren naar een beeldscherm, en drie
vrouwen die een beetje bang om het hoekje keken.
Behalve het bezoek was de opdracht ook nog om met
‘de andere Thalia’ het clublied te zingen. Ze wisten
alleen de melodie niet... na wat geklooi bleek het de
Sesamstraat tune te zijn en werd er door drie meiden
en 20 jongens het clublied gemurmeld.
Na het uitdelen van wat petten en stickers was het
feest alweer over, gingen de dames terug naar Fryslan
boppe en was iedereen ook alweer uit gehalf-lifed. Wie
er gewonnen heeft, ik heb geen flauw idee. Maar toch
gefeliciteerd. Het was een erg geslaagde middag :).
Michel
Thalia EVC
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Kantine
In de kantine van Thalia is veel gebeurd. Nadat er
verbouwd en geschilderd is, is de kantine ook opnieuw
ingericht met banken, een tafel, veel nieuwe spelletjes
zoals Risk en De Betoverde Doolhof en technische
apparatuur. Zo is er een nieuwe radio, een nieuwe
koelkast en een magnetron. Dit biedt dan weer
mogelijkheden om ons assortiment uit te breiden. And
so it happened...
Er kwamen broodjes Bapao en Pistoletjes. Die
verkochten - mag ik bescheiden toegeven alleraardigst. Dus die gaan er volgend jaar gewoon
weer bij naast de repen, koffie, thee, tosti’s en de
frisdranken. Verder zijn er plannen om frikadellen
en worstenbroodjes af te wisselen. Er worden weer
kantine ladder competities gehouden. Zo zal naast het
kickschaken, Vier Op Een Rij, Schaken en Wie Is Het?
geïntroduceerd worden. Dus genoeg redenen om
volgend jaar weer in de Thalia kantine te zitten!!!
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f 0,25
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Red Bull:
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Tosti ham-kaas/dubbel-kaas:
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Tosti Hawaii:
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Van de Redactie

De euro en de chipknip

Hallo allemaal,
Eindelijk vakantie! De meesten onder ons hebben hier
waarschijnlijk al zeer lang naar toe geleefd en
eindelijk is het dan zover. Pak je koffers of blijf lekker
thuis bij het lokale zwembad hangen. Tenzij je weer zo
nodig moet werken om zelfs maar aan vakantie te kunnen
denken.
Maar waar je je ook zal bevinden deze vakantie, Thalia
is nooit ver weg! Krijg je weer heimwee naar onze
gezellige kantine, naar je leuke studiegenoten of meer
in het algemeen naar de universiteit, grijp dan snel
naar deze Thabloid!
Thabloid? Jawel, de Nieuwsbrief heet tegenwoordig
Thabloid. Waarom Thabloid? Omdat Thalia al eerder
een verenigingsblad heeft gehad dat zo heette. Zo
worden oude tradities weer in ere hersteld. Voor het
gemak heb ik nog even de nummering en jaargang van
de nieuwsbrief aangehouden, want ik kon er niet zo
snel achterkomen welke jaargang dit voor Thabloid
is. Dat mag de nieuwe redacteur volgend collegejaar
gaan uitzoeken.
Nieuwe redacteur? Ja, Thabloid heeft een nieuwe
redacteur nodig, aangezien ik na de vakantie niet meer
verder ga met Informatica. Lijkt het je wel wat om 5
keer per jaar Thabloid te maken, kijk dan snel op pagina
5 van deze Thabloid!
Ik wens jullie allemaal een prettige vakantie!
Johan Martens
Redacteur
P.S. Ik wacht nog steeds op jullie bijdragen!
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Volgend jaar zal de euro zijn intrede doen en hier
heeft Thalia ook mee te maken. Wij hebben ons hier
inmiddels al enigzins op voorbereid en zullen er voor
zorgen dat de overgang netjes zal verlopen. Dit houdt
in dat wij vanaf 1 januari 2002 de Euro zullen
accepteren en vanaf 28 januari 2002 de gulden zullen
weigeren (in onder andere de k antine en de
voetbaltafel). De oplossing van de KUN voor de euro
is de Chipper/Chipknip. Met ingang van 1 november 2001
gaat veel betalingsverkeer op de campus door middel
van de Chipper en de Chipknip. Zo zal onder meer het
kopen van een broodje in het restaurant en het
afrekenen van een paper bij de Dictatencentrale met
de Chipper of Chipknip geschieden. Op de campus komen
extra oplaadpunten voor de knip. Meer informatie kun
je vinden op www.kun.nl/euro. Thalia is nog aan het
beslissen wat zij met de Chipknip gaat doen; we houden
je op de hoogte!
Martijn Broenland
Penningmeester

Printer not ready. Could be a fatal error. Have a
pen handy?
Pat Davis
Windows NT crashed. I am the Blue Screen of
Death. No one hears your screams.
Peter Rothman
Thou shalt not follow the Null Pointer, for at
it’s end Madness and Chaos lie.

Thabloid
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Linus Wiggers
Secretaris

12

1

Zon, zee, strand en Thabloid

Het nieuwe bestuursjaar zit eraan te komen. Voor
veel functies zijn er al vrijwilligers gevonden,
maar een aantal functies zijn nog volledig
beschikbaar: Zo is er nog niemand voor de
Publiciteits Commissie. Vind je het leuk een goed
netwerk op te bouwen voor de toekomst? Denk
er dan eens over na om de PR-man of vrouw van
Thalia te worden. Door het vertrek van Johan is
er ook geen redacteur meer van deze nieuwsbrief.
Ook voor deze functie zoeken wij iemand die het
leuk vindt om wat stukjes samen te voegen tot
een boekje. Uiteraard kunnen jullie ook
meedingen naar de andere functies, misschien dat
we dan een keer een echte verkiezing krijgen op
de ALV. Als je interesse of vragen hebt, dan kun
je mailen naar info@thalia.nu. Wij nemen zo snel
mogelijk contact met je op. Ik heb nu zelf een
jaar in het bestuur gezeten en ik vindt het zo
leuk dat ik er volgend jaar weer bij ben. Het
leert je een hoop over vergaderen, het runnen
van een vereniging en over wat gezelligheid is.
Daarnaast is het een leuke aanwinst voor op je
CV, want dit zijn de dingen waarmee je je van
anderen kunt onderscheiden. We hopen op vele
enthousiaste reacties!
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KPN Research
Zaterdag 16 juni, iets na achten op het station
verzamelen. We gingen met een groep van 11 man naar
Leidschendam. Ook de wiskundestudenten stonden op
het perron te trappelen om in de trein te stappen en
het is me nog steeds niet duidelijk welke vereniging
een grotere afvaardiging had. De dag ervoor was nog
besproken of we niet beter met een busje konden gaan.
Het vertrouwen in de NS was al dermate laag, dat ons
dit de beste oplossing leek. Helaas is het busje niet
meer gelukt. Noodgedwongen in de trein gestapt en
daar helaas, tegen onze zin in, toch weer langer in
gezeten dan strikt noodzakelijk. Gelukkig waren wij
met een grote groep uit Nijmegen, dus bij KPN wilden
ze wel even op ons wachten. In de trein natuurlijk de
nodige opmerkingen voorbereid over de aandelen. De
directeur van KPN was hier natuurlijk al op voorbereid
en kwam meteen met de eerste sheet: Aandeel KPN,
ongeveer 6,50 EURO! Daardoor viel al onze
voorbereiding in het water, alle geintje konden nu
eigenlijk wel achterwege blijven. Na een aantal leuke
en minder leuke toespraken, konden we demonstraties
bijwonen. Natuurlijk eerst een overheerlijke lunch met
alle luxe die je kunt wensen. Wat dat betreft: je kunt
maar beter elke dag bij een bedrijf gaan lunchen dat
jou graag in dienst wil hebben! De demonstraties waren
erg interessant. Een hoop nieuwe ontwikkelingen zijn
aan bod gekomen en daarbij bleek steeds weer dat ook
binnen KPN de computer uitermate belangrijk is. Al
het onderzoek gaat gepaard met integratie van
telefoon, Internet en televisie. Zo hebben wij
interactief meegedaan aan Weekend Miljonairs, de
werkvertrekken uit de toekomst gezien en een aantal
voice-response systemen mogen testen. Na de
demonstraties bleek weer eens dat de informatica
studenten uit Nijmegen prima met de nieuwe technologie
kunnen omgaan. Eerst een presentatie gehad over de
mogelijkheden van een mobieltje en een PDA,

vervolgens gaat iedereen direct met zijn Revo of Palm
en zijn GSM z’n mail zitten checken en nog even snel
chatten! Na afloop nog een borrel met lekkere hapjes
en drankjes. Bij ons vertrek kregen we allemaal een
Powerball: Dat is een leuk speeltje, waar
informaticastudenten ongetwijfeld RSI aan zullen
overhouden. De hele terugreis is er met deze gadgets
gespeeld, een terugreis die overigens beter ging dan
de heenreis. Thalia werd gesponsord door KPN voor
het meenemen van zoveel mogelijk studenten. Van dat
geld zijn we na afloop lekker een pizzaatje gaan eten
bij Pinokkio. Er is van alles genuttigd: van bier tot
kinderijsjes en van pizza tot Irisch coffee. Een zeer
goede afsluiting van een gezellige dag! Wegens dit
grote succes wil Thalia volgend jaar meer
bedrijfsuitjes gaan regelen. Nog even een tip: wil je
een dag in de watten worden gelegd, ga dan de
volgende keer gewoon mee!
6
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Linus Wiggers
Secretaris

Iets gaat ergens naar toe.
Angelica Mader
Het leven is pas interesant als je keuzes maakt...
zo dat was een diepe.
Henk Barendregt
The difference between common-sense and
paranoia is that common-sense is thinking
everyone’s out to get u. that’s normal, they are.
paranoia is thinking that they are conspiring.
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Nieuwsbrief

www.thalia.nu

Redacteur(s) M/V gezocht!

Er is de afgelopen paar weken weer het een en ander
gebeurd op de Thalia website. Zo zijn er weer een aantal
tentamens aan de tentamenbundel toegevoegd, is er
een rubriek foto’s bijgekomen en is het gedeelte met
nieuwsbrieven uitgebreidt. Ook is er een poll
toegevoegd waar je op dit moment je mening kunt geven
over de vernieuwde site van de subfaculteit informatica,
of ‘het Instituut voor Informatica en Informatiekunde’
zoals het tegenwoordig heet. Natuurlijk kun je op de
Thalia website altijd terecht voor de meest recente
informatie over Thalia, Informatica en Informatiekunde.
De website wordt (bijna) dagelijks bijgewerkt!

Thabloid is op zoek naar nieuwe redacteurs! Aangezien
de huidige redacteur binnenkort de studie Informatica
zal verlaten, wordt Thabloid in zijn voortbestaan
bedreigd!
We zijn met name op zoek naar meerdere redacteurs.
Onder andere om situaties zoals deze te voorkomen,
maar ook omdat Thabloid de potentie heeft om uit te
groeien tot een bloeiend verenigingsblad! Een dergelijk
blad valt niet meer te maken door een redacteur.
Denk niet dat je als nieuwe redacteur meteen in het
diepe wordt gegooid: de huidige redacteur heeft
toegezegd dat hij zich volgend jaar nog beschikbaar
zal houden om mee te werken aan een nieuwe uitgave en
zijn oorspronkelijke plannen voor de toekomst van
Thabloid toe te lichten.

Martijn Broenland (www@thalia.nu)
Webmaster

Introductie 2001
Zondag 19 augustus begint de introductie weer! Dit
betekent nieuwe informatici, anderhalve week feesten
en een paar dagen flink brak zijn voordat het nieuwe
schooljaar weer begint. Informatica en informatiekunde
organiseren ook dit jaar weer de introductie samen
met Wiskunde, Natuurkunde en Natuurwetenschappen.
Thalia zorgt voor het verhalenspel op woensdag 22
augustus. Hiervoor zijn we nog op zoek naar mensen
die post willen zijn die middag. Aanmelden kan in
groepjes van 2-3 personen bij Martijn (tgm@fluim.net).
Ook hoor ik graag van de huidige eerstejaars hun
ervaringen over de introductie van 2000! Hoe kijk jij
terug op je introductie? Wat mag absoluut niet vergeten
worden en wat zou eventueel beter kunnen? Zoals
altijd zal Informatica de eerste avond (zondag 19
augustus) ‘s avonds te vinden zijn in Extase. Hopelijk
laten de ouderejaars ook even hun gezicht zien!
Martijn Broenland (tgm@fluim.net)
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Mocht het je wat lijken om redacteur te worden, mail
dan even naar nieuws@thalia.nu en dan zullen we zo
snel mogelijk contact met je opnemen.
De redactie

Wat ben ik nu in godsnaam aan het doen? Help me
nou!
Hanno Wupper
Je mag slim zijn maar dan maak je het jezelf wel
moeilijk.
Wim Gielen
Het is toch schitterend dat je zo’n makkelijke
opgave zo moeilijk kan oplossen.
Wim Gielen
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Van de V
oorzit
ter
Voorzit
oorzitter

Half-Life borrel

Zo, en toen zat het jaar er alweer bijna op, de vakantie
staat alweer om een hoekje te kijken wanneer hij ons
eindelijk kan verblijden, en sommigen onder ons zijn
er al door besprongen. Eindelijk een paar weekjes
zonder colleges, tentamens, vroeg opstaan en al dat
andere gedoe dat erbij schijnt te horen. Ook een
aantal weekjes zonder thalia en om dit gemis te
compenseren gaan veel mensen op vakantie. Even lekker
op een strand in de zon liggen (die overigens nu hier
ook flink zijn best doet) of fijn een terrasje pakken
ergens. Ook in Nijmegen zelf is genoeg te doen,
bijvoorbeeld de beruchte zomerfeesten tijdens de
vierdaagse. En natuurlijk is ook nijmegen ruim voorzien
van de nodige terrasjes om lamme middagen en avonden
te verslijten. Natuurlijk kan je thalia niet blijven
missen en daarom zullen wij tijdens de introductie
een barbeque organiseren voor alle leden en nieuwe
eerstejaars.

We zijn niet alleen! Er blijkt nog een Thalia te zijn, en
wel een damesdispuut van een studentenvereniging in
Leeuwarden. En om de feuten te pesten hadden ze
bedacht dat er een Thalia gezocht moest worden en er
een bezoekje gedaan werd. Dat was ongeveer het
verhaal dat we een paar weken voor de Half-life borrel
gemaild kregen. Na wat heen en weer gemail werd er
afgesproken dat er op de dag van de borrel drie dames
langs zouden komen. Een half uur nadat ze eigenlijk
zouden komen, en wij buiten zaten te wachten, liepen
er drie lila-gekleurde, bebretelste meisjes het bètaterrein op. Dus wij zwaaien. Helemaal verbaasd kwamen
ze naar ons toelopen en vroegen hoe we wisten dat zij
het waren. Yeah right.

Dus bij deze een hele fijne vakantie toegewenst en tot
dan!
Jelte Jansen
Voorzitter
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Toen we op de borrel binnenkwamen waren (na veel
geklooi) net alle bakken speelklaar en was men al aan
het schieten. Gr appig was het wel, een hele
verduisterde TK, overal geschreeuw en geschiet, 20
man intens staren naar een beeldscherm, en drie
vrouwen die een beetje bang om het hoekje keken.
Behalve het bezoek was de opdracht ook nog om met
‘de andere Thalia’ het clublied te zingen. Ze wisten
alleen de melodie niet... na wat geklooi bleek het de
Sesamstraat tune te zijn en werd er door drie meiden
en 20 jongens het clublied gemurmeld.
Na het uitdelen van wat petten en stickers was het
feest alweer over, gingen de dames terug naar Fryslan
boppe en was iedereen ook alweer uit gehalf-lifed. Wie
er gewonnen heeft, ik heb geen flauw idee. Maar toch
gefeliciteerd. Het was een erg geslaagde middag :).
Michel
Thalia EVC
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Nieuws uit de K
antine
Kantine
In de kantine van Thalia is veel gebeurd. Nadat er
verbouwd en geschilderd is, is de kantine ook opnieuw
ingericht met banken, een tafel, veel nieuwe spelletjes
zoals Risk en De Betoverde Doolhof en technische
apparatuur. Zo is er een nieuwe radio, een nieuwe
koelkast en een magnetron. Dit biedt dan weer
mogelijkheden om ons assortiment uit te breiden. And
so it happened...
Er kwamen broodjes Bapao en Pistoletjes. Die
verkochten - mag ik bescheiden toegeven alleraardigst. Dus die gaan er volgend jaar gewoon
weer bij naast de repen, koffie, thee, tosti’s en de
frisdranken. Verder zijn er plannen om frikadellen
en worstenbroodjes af te wisselen. Er worden weer
kantine ladder competities gehouden. Zo zal naast het
kickschaken, Vier Op Een Rij, Schaken en Wie Is Het?
geïntroduceerd worden. Dus genoeg redenen om
volgend jaar weer in de Thalia kantine te zitten!!!
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De Thalia k
antine is in de v
ak
antie gesloten v
an vrijdag
kantine
vak
akantie
van
13 juli tot en met maandag 13 augustus.
Prijzen (onder voorbehoud)
Koffie/Thee/Bekertjes:
f 0,25
Dove:
f 1,25
Diverse repen:
f 0,90
AA/Minute Maid:
f 1,65
Red Bull:
f 2,75
Diverse frisdranken:
f 1,25
Tosti ham-kaas/dubbel-kaas:
f 1,25
Tosti Hawaii:
f 1,30
Bapao:
f 1,65
Worstenbrood/Frikandel:
f 1,65
Pistolet:
f 2,25
Matthijs Mekking
Voorzitter Kantinecommissie

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

0,10
0,50
0,40
0,75
1,25
0,50
0,50
0,60
0,75
0,75
1,00

Colofon
Redactie
Johan Martens
Post
adres
Postadres
Thalia
Nieuwsbrief
Toernooiveld 1
6521 ED Nijmegen

Email
nieuws@thalia.nu
Website
www.thalia.nu/nieuws

Copyright 2001 © Thalia
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd, etc. etc.
zonder uitdrukkelijke toestemming van Thalia.
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Van de Redactie

De euro en de chipknip

Hallo allemaal,
Eindelijk vakantie! De meesten onder ons hebben hier
waarschijnlijk al zeer lang naar toe geleefd en
eindelijk is het dan zover. Pak je koffers of blijf lekker
thuis bij het lokale zwembad hangen. Tenzij je weer zo
nodig moet werken om zelfs maar aan vakantie te kunnen
denken.
Maar waar je je ook zal bevinden deze vakantie, Thalia
is nooit ver weg! Krijg je weer heimwee naar onze
gezellige kantine, naar je leuke studiegenoten of meer
in het algemeen naar de universiteit, grijp dan snel
naar deze Thabloid!
Thabloid? Jawel, de Nieuwsbrief heet tegenwoordig
Thabloid. Waarom Thabloid? Omdat Thalia al eerder
een verenigingsblad heeft gehad dat zo heette. Zo
worden oude tradities weer in ere hersteld. Voor het
gemak heb ik nog even de nummering en jaargang van
de nieuwsbrief aangehouden, want ik kon er niet zo
snel achterkomen welke jaargang dit voor Thabloid
is. Dat mag de nieuwe redacteur volgend collegejaar
gaan uitzoeken.
Nieuwe redacteur? Ja, Thabloid heeft een nieuwe
redacteur nodig, aangezien ik na de vakantie niet meer
verder ga met Informatica. Lijkt het je wel wat om 5
keer per jaar Thabloid te maken, kijk dan snel op pagina
5 van deze Thabloid!
Ik wens jullie allemaal een prettige vakantie!
Johan Martens
Redacteur
P.S. Ik wacht nog steeds op jullie bijdragen!
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Volgend jaar zal de euro zijn intrede doen en hier
heeft Thalia ook mee te maken. Wij hebben ons hier
inmiddels al enigzins op voorbereid en zullen er voor
zorgen dat de overgang netjes zal verlopen. Dit houdt
in dat wij vanaf 1 januari 2002 de Euro zullen
accepteren en vanaf 28 januari 2002 de gulden zullen
weigeren (in onder andere de k antine en de
voetbaltafel). De oplossing van de KUN voor de euro
is de Chipper/Chipknip. Met ingang van 1 november 2001
gaat veel betalingsverkeer op de campus door middel
van de Chipper en de Chipknip. Zo zal onder meer het
kopen van een broodje in het restaurant en het
afrekenen van een paper bij de Dictatencentrale met
de Chipper of Chipknip geschieden. Op de campus komen
extra oplaadpunten voor de knip. Meer informatie kun
je vinden op www.kun.nl/euro. Thalia is nog aan het
beslissen wat zij met de Chipknip gaat doen; we houden
je op de hoogte!
Martijn Broenland
Penningmeester

Printer not ready. Could be a fatal error. Have a
pen handy?
Pat Davis
Windows NT crashed. I am the Blue Screen of
Death. No one hears your screams.
Peter Rothman
Thou shalt not follow the Null Pointer, for at
it’s end Madness and Chaos lie.
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Zon, zee, strand en Thabloid

Het nieuwe bestuursjaar zit eraan te komen. Voor
veel functies zijn er al vrijwilligers gevonden,
maar een aantal functies zijn nog volledig
beschikbaar: Zo is er nog niemand voor de
Publiciteits Commissie. Vind je het leuk een goed
netwerk op te bouwen voor de toekomst? Denk
er dan eens over na om de PR-man of vrouw van
Thalia te worden. Door het vertrek van Johan is
er ook geen redacteur meer van deze nieuwsbrief.
Ook voor deze functie zoeken wij iemand die het
leuk vindt om wat stukjes samen te voegen tot
een boekje. Uiteraard kunnen jullie ook
meedingen naar de andere functies, misschien dat
we dan een keer een echte verkiezing krijgen op
de ALV. Als je interesse of vragen hebt, dan kun
je mailen naar info@thalia.nu. Wij nemen zo snel
mogelijk contact met je op. Ik heb nu zelf een
jaar in het bestuur gezeten en ik vindt het zo
leuk dat ik er volgend jaar weer bij ben. Het
leert je een hoop over vergaderen, het runnen
van een vereniging en over wat gezelligheid is.
Daarnaast is het een leuke aanwinst voor op je
CV, want dit zijn de dingen waarmee je je van
anderen kunt onderscheiden. We hopen op vele
enthousiaste reacties!
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KPN Research
Zaterdag 16 juni, iets na achten op het station
verzamelen. We gingen met een groep van 11 man naar
Leidschendam. Ook de wiskundestudenten stonden op
het perron te trappelen om in de trein te stappen en
het is me nog steeds niet duidelijk welke vereniging
een grotere afvaardiging had. De dag ervoor was nog
besproken of we niet beter met een busje konden gaan.
Het vertrouwen in de NS was al dermate laag, dat ons
dit de beste oplossing leek. Helaas is het busje niet
meer gelukt. Noodgedwongen in de trein gestapt en
daar helaas, tegen onze zin in, toch weer langer in
gezeten dan strikt noodzakelijk. Gelukkig waren wij
met een grote groep uit Nijmegen, dus bij KPN wilden
ze wel even op ons wachten. In de trein natuurlijk de
nodige opmerkingen voorbereid over de aandelen. De
directeur van KPN was hier natuurlijk al op voorbereid
en kwam meteen met de eerste sheet: Aandeel KPN,
ongeveer 6,50 EURO! Daardoor viel al onze
voorbereiding in het water, alle geintje konden nu
eigenlijk wel achterwege blijven. Na een aantal leuke
en minder leuke toespraken, konden we demonstraties
bijwonen. Natuurlijk eerst een overheerlijke lunch met
alle luxe die je kunt wensen. Wat dat betreft: je kunt
maar beter elke dag bij een bedrijf gaan lunchen dat
jou graag in dienst wil hebben! De demonstraties waren
erg interessant. Een hoop nieuwe ontwikkelingen zijn
aan bod gekomen en daarbij bleek steeds weer dat ook
binnen KPN de computer uitermate belangrijk is. Al
het onderzoek gaat gepaard met integratie van
telefoon, Internet en televisie. Zo hebben wij
interactief meegedaan aan Weekend Miljonairs, de
werkvertrekken uit de toekomst gezien en een aantal
voice-response systemen mogen testen. Na de
demonstraties bleek weer eens dat de informatica
studenten uit Nijmegen prima met de nieuwe technologie
kunnen omgaan. Eerst een presentatie gehad over de
mogelijkheden van een mobieltje en een PDA,

vervolgens gaat iedereen direct met zijn Revo of Palm
en zijn GSM z’n mail zitten checken en nog even snel
chatten! Na afloop nog een borrel met lekkere hapjes
en drankjes. Bij ons vertrek kregen we allemaal een
Powerball: Dat is een leuk speeltje, waar
informaticastudenten ongetwijfeld RSI aan zullen
overhouden. De hele terugreis is er met deze gadgets
gespeeld, een terugreis die overigens beter ging dan
de heenreis. Thalia werd gesponsord door KPN voor
het meenemen van zoveel mogelijk studenten. Van dat
geld zijn we na afloop lekker een pizzaatje gaan eten
bij Pinokkio. Er is van alles genuttigd: van bier tot
kinderijsjes en van pizza tot Irisch coffee. Een zeer
goede afsluiting van een gezellige dag! Wegens dit
grote succes wil Thalia volgend jaar meer
bedrijfsuitjes gaan regelen. Nog even een tip: wil je
een dag in de watten worden gelegd, ga dan de
volgende keer gewoon mee!
6
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Linus Wiggers
Secretaris

Iets gaat ergens naar toe.
Angelica Mader
Het leven is pas interesant als je keuzes maakt...
zo dat was een diepe.
Henk Barendregt
The difference between common-sense and
paranoia is that common-sense is thinking
everyone’s out to get u. that’s normal, they are.
paranoia is thinking that they are conspiring.
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www.thalia.nu

Redacteur(s) M/V gezocht!

Er is de afgelopen paar weken weer het een en ander
gebeurd op de Thalia website. Zo zijn er weer een aantal
tentamens aan de tentamenbundel toegevoegd, is er
een rubriek foto’s bijgekomen en is het gedeelte met
nieuwsbrieven uitgebreidt. Ook is er een poll
toegevoegd waar je op dit moment je mening kunt geven
over de vernieuwde site van de subfaculteit informatica,
of ‘het Instituut voor Informatica en Informatiekunde’
zoals het tegenwoordig heet. Natuurlijk kun je op de
Thalia website altijd terecht voor de meest recente
informatie over Thalia, Informatica en Informatiekunde.
De website wordt (bijna) dagelijks bijgewerkt!

Thabloid is op zoek naar nieuwe redacteurs! Aangezien
de huidige redacteur binnenkort de studie Informatica
zal verlaten, wordt Thabloid in zijn voortbestaan
bedreigd!
We zijn met name op zoek naar meerdere redacteurs.
Onder andere om situaties zoals deze te voorkomen,
maar ook omdat Thabloid de potentie heeft om uit te
groeien tot een bloeiend verenigingsblad! Een dergelijk
blad valt niet meer te maken door een redacteur.
Denk niet dat je als nieuwe redacteur meteen in het
diepe wordt gegooid: de huidige redacteur heeft
toegezegd dat hij zich volgend jaar nog beschikbaar
zal houden om mee te werken aan een nieuwe uitgave en
zijn oorspronkelijke plannen voor de toekomst van
Thabloid toe te lichten.

Martijn Broenland (www@thalia.nu)
Webmaster

Introductie 2001
Zondag 19 augustus begint de introductie weer! Dit
betekent nieuwe informatici, anderhalve week feesten
en een paar dagen flink brak zijn voordat het nieuwe
schooljaar weer begint. Informatica en informatiekunde
organiseren ook dit jaar weer de introductie samen
met Wiskunde, Natuurkunde en Natuurwetenschappen.
Thalia zorgt voor het verhalenspel op woensdag 22
augustus. Hiervoor zijn we nog op zoek naar mensen
die post willen zijn die middag. Aanmelden kan in
groepjes van 2-3 personen bij Martijn (tgm@fluim.net).
Ook hoor ik graag van de huidige eerstejaars hun
ervaringen over de introductie van 2000! Hoe kijk jij
terug op je introductie? Wat mag absoluut niet vergeten
worden en wat zou eventueel beter kunnen? Zoals
altijd zal Informatica de eerste avond (zondag 19
augustus) ‘s avonds te vinden zijn in Extase. Hopelijk
laten de ouderejaars ook even hun gezicht zien!
Martijn Broenland (tgm@fluim.net)
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Mocht het je wat lijken om redacteur te worden, mail
dan even naar nieuws@thalia.nu en dan zullen we zo
snel mogelijk contact met je opnemen.
De redactie

Wat ben ik nu in godsnaam aan het doen? Help me
nou!
Hanno Wupper
Je mag slim zijn maar dan maak je het jezelf wel
moeilijk.
Wim Gielen
Het is toch schitterend dat je zo’n makkelijke
opgave zo moeilijk kan oplossen.
Wim Gielen

Studievereniging Thalia

Nieuwsbrief

Van de V
oorzit
ter
Voorzit
oorzitter

Half-Life borrel

Zo, en toen zat het jaar er alweer bijna op, de vakantie
staat alweer om een hoekje te kijken wanneer hij ons
eindelijk kan verblijden, en sommigen onder ons zijn
er al door besprongen. Eindelijk een paar weekjes
zonder colleges, tentamens, vroeg opstaan en al dat
andere gedoe dat erbij schijnt te horen. Ook een
aantal weekjes zonder thalia en om dit gemis te
compenseren gaan veel mensen op vakantie. Even lekker
op een strand in de zon liggen (die overigens nu hier
ook flink zijn best doet) of fijn een terrasje pakken
ergens. Ook in Nijmegen zelf is genoeg te doen,
bijvoorbeeld de beruchte zomerfeesten tijdens de
vierdaagse. En natuurlijk is ook nijmegen ruim voorzien
van de nodige terrasjes om lamme middagen en avonden
te verslijten. Natuurlijk kan je thalia niet blijven
missen en daarom zullen wij tijdens de introductie
een barbeque organiseren voor alle leden en nieuwe
eerstejaars.

We zijn niet alleen! Er blijkt nog een Thalia te zijn, en
wel een damesdispuut van een studentenvereniging in
Leeuwarden. En om de feuten te pesten hadden ze
bedacht dat er een Thalia gezocht moest worden en er
een bezoekje gedaan werd. Dat was ongeveer het
verhaal dat we een paar weken voor de Half-life borrel
gemaild kregen. Na wat heen en weer gemail werd er
afgesproken dat er op de dag van de borrel drie dames
langs zouden komen. Een half uur nadat ze eigenlijk
zouden komen, en wij buiten zaten te wachten, liepen
er drie lila-gekleurde, bebretelste meisjes het bètaterrein op. Dus wij zwaaien. Helemaal verbaasd kwamen
ze naar ons toelopen en vroegen hoe we wisten dat zij
het waren. Yeah right.

Dus bij deze een hele fijne vakantie toegewenst en tot
dan!
Jelte Jansen
Voorzitter
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Toen we op de borrel binnenkwamen waren (na veel
geklooi) net alle bakken speelklaar en was men al aan
het schieten. Gr appig was het wel, een hele
verduisterde TK, overal geschreeuw en geschiet, 20
man intens staren naar een beeldscherm, en drie
vrouwen die een beetje bang om het hoekje keken.
Behalve het bezoek was de opdracht ook nog om met
‘de andere Thalia’ het clublied te zingen. Ze wisten
alleen de melodie niet... na wat geklooi bleek het de
Sesamstraat tune te zijn en werd er door drie meiden
en 20 jongens het clublied gemurmeld.
Na het uitdelen van wat petten en stickers was het
feest alweer over, gingen de dames terug naar Fryslan
boppe en was iedereen ook alweer uit gehalf-lifed. Wie
er gewonnen heeft, ik heb geen flauw idee. Maar toch
gefeliciteerd. Het was een erg geslaagde middag :).
Michel
Thalia EVC
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Nieuws uit de K
antine
Kantine
In de kantine van Thalia is veel gebeurd. Nadat er
verbouwd en geschilderd is, is de kantine ook opnieuw
ingericht met banken, een tafel, veel nieuwe spelletjes
zoals Risk en De Betoverde Doolhof en technische
apparatuur. Zo is er een nieuwe radio, een nieuwe
koelkast en een magnetron. Dit biedt dan weer
mogelijkheden om ons assortiment uit te breiden. And
so it happened...
Er kwamen broodjes Bapao en Pistoletjes. Die
verkochten - mag ik bescheiden toegeven alleraardigst. Dus die gaan er volgend jaar gewoon
weer bij naast de repen, koffie, thee, tosti’s en de
frisdranken. Verder zijn er plannen om frikadellen
en worstenbroodjes af te wisselen. Er worden weer
kantine ladder competities gehouden. Zo zal naast het
kickschaken, Vier Op Een Rij, Schaken en Wie Is Het?
geïntroduceerd worden. Dus genoeg redenen om
volgend jaar weer in de Thalia kantine te zitten!!!
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Van de Redactie

De euro en de chipknip

Hallo allemaal,
Eindelijk vakantie! De meesten onder ons hebben hier
waarschijnlijk al zeer lang naar toe geleefd en
eindelijk is het dan zover. Pak je koffers of blijf lekker
thuis bij het lokale zwembad hangen. Tenzij je weer zo
nodig moet werken om zelfs maar aan vakantie te kunnen
denken.
Maar waar je je ook zal bevinden deze vakantie, Thalia
is nooit ver weg! Krijg je weer heimwee naar onze
gezellige kantine, naar je leuke studiegenoten of meer
in het algemeen naar de universiteit, grijp dan snel
naar deze Thabloid!
Thabloid? Jawel, de Nieuwsbrief heet tegenwoordig
Thabloid. Waarom Thabloid? Omdat Thalia al eerder
een verenigingsblad heeft gehad dat zo heette. Zo
worden oude tradities weer in ere hersteld. Voor het
gemak heb ik nog even de nummering en jaargang van
de nieuwsbrief aangehouden, want ik kon er niet zo
snel achterkomen welke jaargang dit voor Thabloid
is. Dat mag de nieuwe redacteur volgend collegejaar
gaan uitzoeken.
Nieuwe redacteur? Ja, Thabloid heeft een nieuwe
redacteur nodig, aangezien ik na de vakantie niet meer
verder ga met Informatica. Lijkt het je wel wat om 5
keer per jaar Thabloid te maken, kijk dan snel op pagina
5 van deze Thabloid!
Ik wens jullie allemaal een prettige vakantie!
Johan Martens
Redacteur
P.S. Ik wacht nog steeds op jullie bijdragen!
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Volgend jaar zal de euro zijn intrede doen en hier
heeft Thalia ook mee te maken. Wij hebben ons hier
inmiddels al enigzins op voorbereid en zullen er voor
zorgen dat de overgang netjes zal verlopen. Dit houdt
in dat wij vanaf 1 januari 2002 de Euro zullen
accepteren en vanaf 28 januari 2002 de gulden zullen
weigeren (in onder andere de k antine en de
voetbaltafel). De oplossing van de KUN voor de euro
is de Chipper/Chipknip. Met ingang van 1 november 2001
gaat veel betalingsverkeer op de campus door middel
van de Chipper en de Chipknip. Zo zal onder meer het
kopen van een broodje in het restaurant en het
afrekenen van een paper bij de Dictatencentrale met
de Chipper of Chipknip geschieden. Op de campus komen
extra oplaadpunten voor de knip. Meer informatie kun
je vinden op www.kun.nl/euro. Thalia is nog aan het
beslissen wat zij met de Chipknip gaat doen; we houden
je op de hoogte!
Martijn Broenland
Penningmeester

Printer not ready. Could be a fatal error. Have a
pen handy?
Pat Davis
Windows NT crashed. I am the Blue Screen of
Death. No one hears your screams.
Peter Rothman
Thou shalt not follow the Null Pointer, for at
it’s end Madness and Chaos lie.

Thabloid
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Linus Wiggers
Secretaris
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Zon, zee, strand en Thabloid

Het nieuwe bestuursjaar zit eraan te komen. Voor
veel functies zijn er al vrijwilligers gevonden,
maar een aantal functies zijn nog volledig
beschikbaar: Zo is er nog niemand voor de
Publiciteits Commissie. Vind je het leuk een goed
netwerk op te bouwen voor de toekomst? Denk
er dan eens over na om de PR-man of vrouw van
Thalia te worden. Door het vertrek van Johan is
er ook geen redacteur meer van deze nieuwsbrief.
Ook voor deze functie zoeken wij iemand die het
leuk vindt om wat stukjes samen te voegen tot
een boekje. Uiteraard kunnen jullie ook
meedingen naar de andere functies, misschien dat
we dan een keer een echte verkiezing krijgen op
de ALV. Als je interesse of vragen hebt, dan kun
je mailen naar info@thalia.nu. Wij nemen zo snel
mogelijk contact met je op. Ik heb nu zelf een
jaar in het bestuur gezeten en ik vindt het zo
leuk dat ik er volgend jaar weer bij ben. Het
leert je een hoop over vergaderen, het runnen
van een vereniging en over wat gezelligheid is.
Daarnaast is het een leuke aanwinst voor op je
CV, want dit zijn de dingen waarmee je je van
anderen kunt onderscheiden. We hopen op vele
enthousiaste reacties!
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KPN Research
Zaterdag 16 juni, iets na achten op het station
verzamelen. We gingen met een groep van 11 man naar
Leidschendam. Ook de wiskundestudenten stonden op
het perron te trappelen om in de trein te stappen en
het is me nog steeds niet duidelijk welke vereniging
een grotere afvaardiging had. De dag ervoor was nog
besproken of we niet beter met een busje konden gaan.
Het vertrouwen in de NS was al dermate laag, dat ons
dit de beste oplossing leek. Helaas is het busje niet
meer gelukt. Noodgedwongen in de trein gestapt en
daar helaas, tegen onze zin in, toch weer langer in
gezeten dan strikt noodzakelijk. Gelukkig waren wij
met een grote groep uit Nijmegen, dus bij KPN wilden
ze wel even op ons wachten. In de trein natuurlijk de
nodige opmerkingen voorbereid over de aandelen. De
directeur van KPN was hier natuurlijk al op voorbereid
en kwam meteen met de eerste sheet: Aandeel KPN,
ongeveer 6,50 EURO! Daardoor viel al onze
voorbereiding in het water, alle geintje konden nu
eigenlijk wel achterwege blijven. Na een aantal leuke
en minder leuke toespraken, konden we demonstraties
bijwonen. Natuurlijk eerst een overheerlijke lunch met
alle luxe die je kunt wensen. Wat dat betreft: je kunt
maar beter elke dag bij een bedrijf gaan lunchen dat
jou graag in dienst wil hebben! De demonstraties waren
erg interessant. Een hoop nieuwe ontwikkelingen zijn
aan bod gekomen en daarbij bleek steeds weer dat ook
binnen KPN de computer uitermate belangrijk is. Al
het onderzoek gaat gepaard met integratie van
telefoon, Internet en televisie. Zo hebben wij
interactief meegedaan aan Weekend Miljonairs, de
werkvertrekken uit de toekomst gezien en een aantal
voice-response systemen mogen testen. Na de
demonstraties bleek weer eens dat de informatica
studenten uit Nijmegen prima met de nieuwe technologie
kunnen omgaan. Eerst een presentatie gehad over de
mogelijkheden van een mobieltje en een PDA,

vervolgens gaat iedereen direct met zijn Revo of Palm
en zijn GSM z’n mail zitten checken en nog even snel
chatten! Na afloop nog een borrel met lekkere hapjes
en drankjes. Bij ons vertrek kregen we allemaal een
Powerball: Dat is een leuk speeltje, waar
informaticastudenten ongetwijfeld RSI aan zullen
overhouden. De hele terugreis is er met deze gadgets
gespeeld, een terugreis die overigens beter ging dan
de heenreis. Thalia werd gesponsord door KPN voor
het meenemen van zoveel mogelijk studenten. Van dat
geld zijn we na afloop lekker een pizzaatje gaan eten
bij Pinokkio. Er is van alles genuttigd: van bier tot
kinderijsjes en van pizza tot Irisch coffee. Een zeer
goede afsluiting van een gezellige dag! Wegens dit
grote succes wil Thalia volgend jaar meer
bedrijfsuitjes gaan regelen. Nog even een tip: wil je
een dag in de watten worden gelegd, ga dan de
volgende keer gewoon mee!
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Linus Wiggers
Secretaris

Iets gaat ergens naar toe.
Angelica Mader
Het leven is pas interesant als je keuzes maakt...
zo dat was een diepe.
Henk Barendregt
The difference between common-sense and
paranoia is that common-sense is thinking
everyone’s out to get u. that’s normal, they are.
paranoia is thinking that they are conspiring.
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www.thalia.nu

Redacteur(s) M/V gezocht!

Er is de afgelopen paar weken weer het een en ander
gebeurd op de Thalia website. Zo zijn er weer een aantal
tentamens aan de tentamenbundel toegevoegd, is er
een rubriek foto’s bijgekomen en is het gedeelte met
nieuwsbrieven uitgebreidt. Ook is er een poll
toegevoegd waar je op dit moment je mening kunt geven
over de vernieuwde site van de subfaculteit informatica,
of ‘het Instituut voor Informatica en Informatiekunde’
zoals het tegenwoordig heet. Natuurlijk kun je op de
Thalia website altijd terecht voor de meest recente
informatie over Thalia, Informatica en Informatiekunde.
De website wordt (bijna) dagelijks bijgewerkt!

Thabloid is op zoek naar nieuwe redacteurs! Aangezien
de huidige redacteur binnenkort de studie Informatica
zal verlaten, wordt Thabloid in zijn voortbestaan
bedreigd!
We zijn met name op zoek naar meerdere redacteurs.
Onder andere om situaties zoals deze te voorkomen,
maar ook omdat Thabloid de potentie heeft om uit te
groeien tot een bloeiend verenigingsblad! Een dergelijk
blad valt niet meer te maken door een redacteur.
Denk niet dat je als nieuwe redacteur meteen in het
diepe wordt gegooid: de huidige redacteur heeft
toegezegd dat hij zich volgend jaar nog beschikbaar
zal houden om mee te werken aan een nieuwe uitgave en
zijn oorspronkelijke plannen voor de toekomst van
Thabloid toe te lichten.

Martijn Broenland (www@thalia.nu)
Webmaster

Introductie 2001
Zondag 19 augustus begint de introductie weer! Dit
betekent nieuwe informatici, anderhalve week feesten
en een paar dagen flink brak zijn voordat het nieuwe
schooljaar weer begint. Informatica en informatiekunde
organiseren ook dit jaar weer de introductie samen
met Wiskunde, Natuurkunde en Natuurwetenschappen.
Thalia zorgt voor het verhalenspel op woensdag 22
augustus. Hiervoor zijn we nog op zoek naar mensen
die post willen zijn die middag. Aanmelden kan in
groepjes van 2-3 personen bij Martijn (tgm@fluim.net).
Ook hoor ik graag van de huidige eerstejaars hun
ervaringen over de introductie van 2000! Hoe kijk jij
terug op je introductie? Wat mag absoluut niet vergeten
worden en wat zou eventueel beter kunnen? Zoals
altijd zal Informatica de eerste avond (zondag 19
augustus) ‘s avonds te vinden zijn in Extase. Hopelijk
laten de ouderejaars ook even hun gezicht zien!
Martijn Broenland (tgm@fluim.net)
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Mocht het je wat lijken om redacteur te worden, mail
dan even naar nieuws@thalia.nu en dan zullen we zo
snel mogelijk contact met je opnemen.
De redactie

Wat ben ik nu in godsnaam aan het doen? Help me
nou!
Hanno Wupper
Je mag slim zijn maar dan maak je het jezelf wel
moeilijk.
Wim Gielen
Het is toch schitterend dat je zo’n makkelijke
opgave zo moeilijk kan oplossen.
Wim Gielen
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Half-Life borrel

Zo, en toen zat het jaar er alweer bijna op, de vakantie
staat alweer om een hoekje te kijken wanneer hij ons
eindelijk kan verblijden, en sommigen onder ons zijn
er al door besprongen. Eindelijk een paar weekjes
zonder colleges, tentamens, vroeg opstaan en al dat
andere gedoe dat erbij schijnt te horen. Ook een
aantal weekjes zonder thalia en om dit gemis te
compenseren gaan veel mensen op vakantie. Even lekker
op een strand in de zon liggen (die overigens nu hier
ook flink zijn best doet) of fijn een terrasje pakken
ergens. Ook in Nijmegen zelf is genoeg te doen,
bijvoorbeeld de beruchte zomerfeesten tijdens de
vierdaagse. En natuurlijk is ook nijmegen ruim voorzien
van de nodige terrasjes om lamme middagen en avonden
te verslijten. Natuurlijk kan je thalia niet blijven
missen en daarom zullen wij tijdens de introductie
een barbeque organiseren voor alle leden en nieuwe
eerstejaars.

We zijn niet alleen! Er blijkt nog een Thalia te zijn, en
wel een damesdispuut van een studentenvereniging in
Leeuwarden. En om de feuten te pesten hadden ze
bedacht dat er een Thalia gezocht moest worden en er
een bezoekje gedaan werd. Dat was ongeveer het
verhaal dat we een paar weken voor de Half-life borrel
gemaild kregen. Na wat heen en weer gemail werd er
afgesproken dat er op de dag van de borrel drie dames
langs zouden komen. Een half uur nadat ze eigenlijk
zouden komen, en wij buiten zaten te wachten, liepen
er drie lila-gekleurde, bebretelste meisjes het bètaterrein op. Dus wij zwaaien. Helemaal verbaasd kwamen
ze naar ons toelopen en vroegen hoe we wisten dat zij
het waren. Yeah right.

Dus bij deze een hele fijne vakantie toegewenst en tot
dan!
Jelte Jansen
Voorzitter
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Toen we op de borrel binnenkwamen waren (na veel
geklooi) net alle bakken speelklaar en was men al aan
het schieten. Gr appig was het wel, een hele
verduisterde TK, overal geschreeuw en geschiet, 20
man intens staren naar een beeldscherm, en drie
vrouwen die een beetje bang om het hoekje keken.
Behalve het bezoek was de opdracht ook nog om met
‘de andere Thalia’ het clublied te zingen. Ze wisten
alleen de melodie niet... na wat geklooi bleek het de
Sesamstraat tune te zijn en werd er door drie meiden
en 20 jongens het clublied gemurmeld.
Na het uitdelen van wat petten en stickers was het
feest alweer over, gingen de dames terug naar Fryslan
boppe en was iedereen ook alweer uit gehalf-lifed. Wie
er gewonnen heeft, ik heb geen flauw idee. Maar toch
gefeliciteerd. Het was een erg geslaagde middag :).
Michel
Thalia EVC
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Kantine
In de kantine van Thalia is veel gebeurd. Nadat er
verbouwd en geschilderd is, is de kantine ook opnieuw
ingericht met banken, een tafel, veel nieuwe spelletjes
zoals Risk en De Betoverde Doolhof en technische
apparatuur. Zo is er een nieuwe radio, een nieuwe
koelkast en een magnetron. Dit biedt dan weer
mogelijkheden om ons assortiment uit te breiden. And
so it happened...
Er kwamen broodjes Bapao en Pistoletjes. Die
verkochten - mag ik bescheiden toegeven alleraardigst. Dus die gaan er volgend jaar gewoon
weer bij naast de repen, koffie, thee, tosti’s en de
frisdranken. Verder zijn er plannen om frikadellen
en worstenbroodjes af te wisselen. Er worden weer
kantine ladder competities gehouden. Zo zal naast het
kickschaken, Vier Op Een Rij, Schaken en Wie Is Het?
geïntroduceerd worden. Dus genoeg redenen om
volgend jaar weer in de Thalia kantine te zitten!!!
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Diverse frisdranken:
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Tosti ham-kaas/dubbel-kaas:
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Tosti Hawaii:
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Van de Redactie

De euro en de chipknip

Hallo allemaal,
Eindelijk vakantie! De meesten onder ons hebben hier
waarschijnlijk al zeer lang naar toe geleefd en
eindelijk is het dan zover. Pak je koffers of blijf lekker
thuis bij het lokale zwembad hangen. Tenzij je weer zo
nodig moet werken om zelfs maar aan vakantie te kunnen
denken.
Maar waar je je ook zal bevinden deze vakantie, Thalia
is nooit ver weg! Krijg je weer heimwee naar onze
gezellige kantine, naar je leuke studiegenoten of meer
in het algemeen naar de universiteit, grijp dan snel
naar deze Thabloid!
Thabloid? Jawel, de Nieuwsbrief heet tegenwoordig
Thabloid. Waarom Thabloid? Omdat Thalia al eerder
een verenigingsblad heeft gehad dat zo heette. Zo
worden oude tradities weer in ere hersteld. Voor het
gemak heb ik nog even de nummering en jaargang van
de nieuwsbrief aangehouden, want ik kon er niet zo
snel achterkomen welke jaargang dit voor Thabloid
is. Dat mag de nieuwe redacteur volgend collegejaar
gaan uitzoeken.
Nieuwe redacteur? Ja, Thabloid heeft een nieuwe
redacteur nodig, aangezien ik na de vakantie niet meer
verder ga met Informatica. Lijkt het je wel wat om 5
keer per jaar Thabloid te maken, kijk dan snel op pagina
5 van deze Thabloid!
Ik wens jullie allemaal een prettige vakantie!
Johan Martens
Redacteur
P.S. Ik wacht nog steeds op jullie bijdragen!
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Volgend jaar zal de euro zijn intrede doen en hier
heeft Thalia ook mee te maken. Wij hebben ons hier
inmiddels al enigzins op voorbereid en zullen er voor
zorgen dat de overgang netjes zal verlopen. Dit houdt
in dat wij vanaf 1 januari 2002 de Euro zullen
accepteren en vanaf 28 januari 2002 de gulden zullen
weigeren (in onder andere de k antine en de
voetbaltafel). De oplossing van de KUN voor de euro
is de Chipper/Chipknip. Met ingang van 1 november 2001
gaat veel betalingsverkeer op de campus door middel
van de Chipper en de Chipknip. Zo zal onder meer het
kopen van een broodje in het restaurant en het
afrekenen van een paper bij de Dictatencentrale met
de Chipper of Chipknip geschieden. Op de campus komen
extra oplaadpunten voor de knip. Meer informatie kun
je vinden op www.kun.nl/euro. Thalia is nog aan het
beslissen wat zij met de Chipknip gaat doen; we houden
je op de hoogte!
Martijn Broenland
Penningmeester

Printer not ready. Could be a fatal error. Have a
pen handy?
Pat Davis
Windows NT crashed. I am the Blue Screen of
Death. No one hears your screams.
Peter Rothman
Thou shalt not follow the Null Pointer, for at
it’s end Madness and Chaos lie.

Thabloid
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Linus Wiggers
Secretaris
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Zon, zee, strand en Thabloid

Het nieuwe bestuursjaar zit eraan te komen. Voor
veel functies zijn er al vrijwilligers gevonden,
maar een aantal functies zijn nog volledig
beschikbaar: Zo is er nog niemand voor de
Publiciteits Commissie. Vind je het leuk een goed
netwerk op te bouwen voor de toekomst? Denk
er dan eens over na om de PR-man of vrouw van
Thalia te worden. Door het vertrek van Johan is
er ook geen redacteur meer van deze nieuwsbrief.
Ook voor deze functie zoeken wij iemand die het
leuk vindt om wat stukjes samen te voegen tot
een boekje. Uiteraard kunnen jullie ook
meedingen naar de andere functies, misschien dat
we dan een keer een echte verkiezing krijgen op
de ALV. Als je interesse of vragen hebt, dan kun
je mailen naar info@thalia.nu. Wij nemen zo snel
mogelijk contact met je op. Ik heb nu zelf een
jaar in het bestuur gezeten en ik vindt het zo
leuk dat ik er volgend jaar weer bij ben. Het
leert je een hoop over vergaderen, het runnen
van een vereniging en over wat gezelligheid is.
Daarnaast is het een leuke aanwinst voor op je
CV, want dit zijn de dingen waarmee je je van
anderen kunt onderscheiden. We hopen op vele
enthousiaste reacties!
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KPN Research
Zaterdag 16 juni, iets na achten op het station
verzamelen. We gingen met een groep van 11 man naar
Leidschendam. Ook de wiskundestudenten stonden op
het perron te trappelen om in de trein te stappen en
het is me nog steeds niet duidelijk welke vereniging
een grotere afvaardiging had. De dag ervoor was nog
besproken of we niet beter met een busje konden gaan.
Het vertrouwen in de NS was al dermate laag, dat ons
dit de beste oplossing leek. Helaas is het busje niet
meer gelukt. Noodgedwongen in de trein gestapt en
daar helaas, tegen onze zin in, toch weer langer in
gezeten dan strikt noodzakelijk. Gelukkig waren wij
met een grote groep uit Nijmegen, dus bij KPN wilden
ze wel even op ons wachten. In de trein natuurlijk de
nodige opmerkingen voorbereid over de aandelen. De
directeur van KPN was hier natuurlijk al op voorbereid
en kwam meteen met de eerste sheet: Aandeel KPN,
ongeveer 6,50 EURO! Daardoor viel al onze
voorbereiding in het water, alle geintje konden nu
eigenlijk wel achterwege blijven. Na een aantal leuke
en minder leuke toespraken, konden we demonstraties
bijwonen. Natuurlijk eerst een overheerlijke lunch met
alle luxe die je kunt wensen. Wat dat betreft: je kunt
maar beter elke dag bij een bedrijf gaan lunchen dat
jou graag in dienst wil hebben! De demonstraties waren
erg interessant. Een hoop nieuwe ontwikkelingen zijn
aan bod gekomen en daarbij bleek steeds weer dat ook
binnen KPN de computer uitermate belangrijk is. Al
het onderzoek gaat gepaard met integratie van
telefoon, Internet en televisie. Zo hebben wij
interactief meegedaan aan Weekend Miljonairs, de
werkvertrekken uit de toekomst gezien en een aantal
voice-response systemen mogen testen. Na de
demonstraties bleek weer eens dat de informatica
studenten uit Nijmegen prima met de nieuwe technologie
kunnen omgaan. Eerst een presentatie gehad over de
mogelijkheden van een mobieltje en een PDA,

vervolgens gaat iedereen direct met zijn Revo of Palm
en zijn GSM z’n mail zitten checken en nog even snel
chatten! Na afloop nog een borrel met lekkere hapjes
en drankjes. Bij ons vertrek kregen we allemaal een
Powerball: Dat is een leuk speeltje, waar
informaticastudenten ongetwijfeld RSI aan zullen
overhouden. De hele terugreis is er met deze gadgets
gespeeld, een terugreis die overigens beter ging dan
de heenreis. Thalia werd gesponsord door KPN voor
het meenemen van zoveel mogelijk studenten. Van dat
geld zijn we na afloop lekker een pizzaatje gaan eten
bij Pinokkio. Er is van alles genuttigd: van bier tot
kinderijsjes en van pizza tot Irisch coffee. Een zeer
goede afsluiting van een gezellige dag! Wegens dit
grote succes wil Thalia volgend jaar meer
bedrijfsuitjes gaan regelen. Nog even een tip: wil je
een dag in de watten worden gelegd, ga dan de
volgende keer gewoon mee!
6
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Linus Wiggers
Secretaris

Iets gaat ergens naar toe.
Angelica Mader
Het leven is pas interesant als je keuzes maakt...
zo dat was een diepe.
Henk Barendregt
The difference between common-sense and
paranoia is that common-sense is thinking
everyone’s out to get u. that’s normal, they are.
paranoia is thinking that they are conspiring.

Studievereniging Thalia

Nieuwsbrief

www.thalia.nu

Redacteur(s) M/V gezocht!

Er is de afgelopen paar weken weer het een en ander
gebeurd op de Thalia website. Zo zijn er weer een aantal
tentamens aan de tentamenbundel toegevoegd, is er
een rubriek foto’s bijgekomen en is het gedeelte met
nieuwsbrieven uitgebreidt. Ook is er een poll
toegevoegd waar je op dit moment je mening kunt geven
over de vernieuwde site van de subfaculteit informatica,
of ‘het Instituut voor Informatica en Informatiekunde’
zoals het tegenwoordig heet. Natuurlijk kun je op de
Thalia website altijd terecht voor de meest recente
informatie over Thalia, Informatica en Informatiekunde.
De website wordt (bijna) dagelijks bijgewerkt!

Thabloid is op zoek naar nieuwe redacteurs! Aangezien
de huidige redacteur binnenkort de studie Informatica
zal verlaten, wordt Thabloid in zijn voortbestaan
bedreigd!
We zijn met name op zoek naar meerdere redacteurs.
Onder andere om situaties zoals deze te voorkomen,
maar ook omdat Thabloid de potentie heeft om uit te
groeien tot een bloeiend verenigingsblad! Een dergelijk
blad valt niet meer te maken door een redacteur.
Denk niet dat je als nieuwe redacteur meteen in het
diepe wordt gegooid: de huidige redacteur heeft
toegezegd dat hij zich volgend jaar nog beschikbaar
zal houden om mee te werken aan een nieuwe uitgave en
zijn oorspronkelijke plannen voor de toekomst van
Thabloid toe te lichten.

Martijn Broenland (www@thalia.nu)
Webmaster

Introductie 2001
Zondag 19 augustus begint de introductie weer! Dit
betekent nieuwe informatici, anderhalve week feesten
en een paar dagen flink brak zijn voordat het nieuwe
schooljaar weer begint. Informatica en informatiekunde
organiseren ook dit jaar weer de introductie samen
met Wiskunde, Natuurkunde en Natuurwetenschappen.
Thalia zorgt voor het verhalenspel op woensdag 22
augustus. Hiervoor zijn we nog op zoek naar mensen
die post willen zijn die middag. Aanmelden kan in
groepjes van 2-3 personen bij Martijn (tgm@fluim.net).
Ook hoor ik graag van de huidige eerstejaars hun
ervaringen over de introductie van 2000! Hoe kijk jij
terug op je introductie? Wat mag absoluut niet vergeten
worden en wat zou eventueel beter kunnen? Zoals
altijd zal Informatica de eerste avond (zondag 19
augustus) ‘s avonds te vinden zijn in Extase. Hopelijk
laten de ouderejaars ook even hun gezicht zien!
Martijn Broenland (tgm@fluim.net)
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Mocht het je wat lijken om redacteur te worden, mail
dan even naar nieuws@thalia.nu en dan zullen we zo
snel mogelijk contact met je opnemen.
De redactie

Wat ben ik nu in godsnaam aan het doen? Help me
nou!
Hanno Wupper
Je mag slim zijn maar dan maak je het jezelf wel
moeilijk.
Wim Gielen
Het is toch schitterend dat je zo’n makkelijke
opgave zo moeilijk kan oplossen.
Wim Gielen
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Van de V
oorzit
ter
Voorzit
oorzitter

Half-Life borrel

Zo, en toen zat het jaar er alweer bijna op, de vakantie
staat alweer om een hoekje te kijken wanneer hij ons
eindelijk kan verblijden, en sommigen onder ons zijn
er al door besprongen. Eindelijk een paar weekjes
zonder colleges, tentamens, vroeg opstaan en al dat
andere gedoe dat erbij schijnt te horen. Ook een
aantal weekjes zonder thalia en om dit gemis te
compenseren gaan veel mensen op vakantie. Even lekker
op een strand in de zon liggen (die overigens nu hier
ook flink zijn best doet) of fijn een terrasje pakken
ergens. Ook in Nijmegen zelf is genoeg te doen,
bijvoorbeeld de beruchte zomerfeesten tijdens de
vierdaagse. En natuurlijk is ook nijmegen ruim voorzien
van de nodige terrasjes om lamme middagen en avonden
te verslijten. Natuurlijk kan je thalia niet blijven
missen en daarom zullen wij tijdens de introductie
een barbeque organiseren voor alle leden en nieuwe
eerstejaars.

We zijn niet alleen! Er blijkt nog een Thalia te zijn, en
wel een damesdispuut van een studentenvereniging in
Leeuwarden. En om de feuten te pesten hadden ze
bedacht dat er een Thalia gezocht moest worden en er
een bezoekje gedaan werd. Dat was ongeveer het
verhaal dat we een paar weken voor de Half-life borrel
gemaild kregen. Na wat heen en weer gemail werd er
afgesproken dat er op de dag van de borrel drie dames
langs zouden komen. Een half uur nadat ze eigenlijk
zouden komen, en wij buiten zaten te wachten, liepen
er drie lila-gekleurde, bebretelste meisjes het bètaterrein op. Dus wij zwaaien. Helemaal verbaasd kwamen
ze naar ons toelopen en vroegen hoe we wisten dat zij
het waren. Yeah right.

Dus bij deze een hele fijne vakantie toegewenst en tot
dan!
Jelte Jansen
Voorzitter
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Toen we op de borrel binnenkwamen waren (na veel
geklooi) net alle bakken speelklaar en was men al aan
het schieten. Gr appig was het wel, een hele
verduisterde TK, overal geschreeuw en geschiet, 20
man intens staren naar een beeldscherm, en drie
vrouwen die een beetje bang om het hoekje keken.
Behalve het bezoek was de opdracht ook nog om met
‘de andere Thalia’ het clublied te zingen. Ze wisten
alleen de melodie niet... na wat geklooi bleek het de
Sesamstraat tune te zijn en werd er door drie meiden
en 20 jongens het clublied gemurmeld.
Na het uitdelen van wat petten en stickers was het
feest alweer over, gingen de dames terug naar Fryslan
boppe en was iedereen ook alweer uit gehalf-lifed. Wie
er gewonnen heeft, ik heb geen flauw idee. Maar toch
gefeliciteerd. Het was een erg geslaagde middag :).
Michel
Thalia EVC

Studievereniging Thalia

Nieuwsbrief

Nieuws uit de K
antine
Kantine
In de kantine van Thalia is veel gebeurd. Nadat er
verbouwd en geschilderd is, is de kantine ook opnieuw
ingericht met banken, een tafel, veel nieuwe spelletjes
zoals Risk en De Betoverde Doolhof en technische
apparatuur. Zo is er een nieuwe radio, een nieuwe
koelkast en een magnetron. Dit biedt dan weer
mogelijkheden om ons assortiment uit te breiden. And
so it happened...
Er kwamen broodjes Bapao en Pistoletjes. Die
verkochten - mag ik bescheiden toegeven alleraardigst. Dus die gaan er volgend jaar gewoon
weer bij naast de repen, koffie, thee, tosti’s en de
frisdranken. Verder zijn er plannen om frikadellen
en worstenbroodjes af te wisselen. Er worden weer
kantine ladder competities gehouden. Zo zal naast het
kickschaken, Vier Op Een Rij, Schaken en Wie Is Het?
geïntroduceerd worden. Dus genoeg redenen om
volgend jaar weer in de Thalia kantine te zitten!!!
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De Thalia k
antine is in de v
ak
antie gesloten v
an vrijdag
kantine
vak
akantie
van
13 juli tot en met maandag 13 augustus.
Prijzen (onder voorbehoud)
Koffie/Thee/Bekertjes:
f 0,25
Dove:
f 1,25
Diverse repen:
f 0,90
AA/Minute Maid:
f 1,65
Red Bull:
f 2,75
Diverse frisdranken:
f 1,25
Tosti ham-kaas/dubbel-kaas:
f 1,25
Tosti Hawaii:
f 1,30
Bapao:
f 1,65
Worstenbrood/Frikandel:
f 1,65
Pistolet:
f 2,25
Matthijs Mekking
Voorzitter Kantinecommissie

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

0,10
0,50
0,40
0,75
1,25
0,50
0,50
0,60
0,75
0,75
1,00

Colofon
Redactie
Johan Martens
Post
adres
Postadres
Thalia
Nieuwsbrief
Toernooiveld 1
6521 ED Nijmegen

Email
nieuws@thalia.nu
Website
www.thalia.nu/nieuws

Copyright 2001 © Thalia
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd, etc. etc.
zonder uitdrukkelijke toestemming van Thalia.
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Van de Redactie

De euro en de chipknip

Hallo allemaal,
Eindelijk vakantie! De meesten onder ons hebben hier
waarschijnlijk al zeer lang naar toe geleefd en
eindelijk is het dan zover. Pak je koffers of blijf lekker
thuis bij het lokale zwembad hangen. Tenzij je weer zo
nodig moet werken om zelfs maar aan vakantie te kunnen
denken.
Maar waar je je ook zal bevinden deze vakantie, Thalia
is nooit ver weg! Krijg je weer heimwee naar onze
gezellige kantine, naar je leuke studiegenoten of meer
in het algemeen naar de universiteit, grijp dan snel
naar deze Thabloid!
Thabloid? Jawel, de Nieuwsbrief heet tegenwoordig
Thabloid. Waarom Thabloid? Omdat Thalia al eerder
een verenigingsblad heeft gehad dat zo heette. Zo
worden oude tradities weer in ere hersteld. Voor het
gemak heb ik nog even de nummering en jaargang van
de nieuwsbrief aangehouden, want ik kon er niet zo
snel achterkomen welke jaargang dit voor Thabloid
is. Dat mag de nieuwe redacteur volgend collegejaar
gaan uitzoeken.
Nieuwe redacteur? Ja, Thabloid heeft een nieuwe
redacteur nodig, aangezien ik na de vakantie niet meer
verder ga met Informatica. Lijkt het je wel wat om 5
keer per jaar Thabloid te maken, kijk dan snel op pagina
5 van deze Thabloid!
Ik wens jullie allemaal een prettige vakantie!
Johan Martens
Redacteur
P.S. Ik wacht nog steeds op jullie bijdragen!
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Volgend jaar zal de euro zijn intrede doen en hier
heeft Thalia ook mee te maken. Wij hebben ons hier
inmiddels al enigzins op voorbereid en zullen er voor
zorgen dat de overgang netjes zal verlopen. Dit houdt
in dat wij vanaf 1 januari 2002 de Euro zullen
accepteren en vanaf 28 januari 2002 de gulden zullen
weigeren (in onder andere de k antine en de
voetbaltafel). De oplossing van de KUN voor de euro
is de Chipper/Chipknip. Met ingang van 1 november 2001
gaat veel betalingsverkeer op de campus door middel
van de Chipper en de Chipknip. Zo zal onder meer het
kopen van een broodje in het restaurant en het
afrekenen van een paper bij de Dictatencentrale met
de Chipper of Chipknip geschieden. Op de campus komen
extra oplaadpunten voor de knip. Meer informatie kun
je vinden op www.kun.nl/euro. Thalia is nog aan het
beslissen wat zij met de Chipknip gaat doen; we houden
je op de hoogte!
Martijn Broenland
Penningmeester

Printer not ready. Could be a fatal error. Have a
pen handy?
Pat Davis
Windows NT crashed. I am the Blue Screen of
Death. No one hears your screams.
Peter Rothman
Thou shalt not follow the Null Pointer, for at
it’s end Madness and Chaos lie.
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Zon, zee, strand en Thabloid

Het nieuwe bestuursjaar zit eraan te komen. Voor
veel functies zijn er al vrijwilligers gevonden,
maar een aantal functies zijn nog volledig
beschikbaar: Zo is er nog niemand voor de
Publiciteits Commissie. Vind je het leuk een goed
netwerk op te bouwen voor de toekomst? Denk
er dan eens over na om de PR-man of vrouw van
Thalia te worden. Door het vertrek van Johan is
er ook geen redacteur meer van deze nieuwsbrief.
Ook voor deze functie zoeken wij iemand die het
leuk vindt om wat stukjes samen te voegen tot
een boekje. Uiteraard kunnen jullie ook
meedingen naar de andere functies, misschien dat
we dan een keer een echte verkiezing krijgen op
de ALV. Als je interesse of vragen hebt, dan kun
je mailen naar info@thalia.nu. Wij nemen zo snel
mogelijk contact met je op. Ik heb nu zelf een
jaar in het bestuur gezeten en ik vindt het zo
leuk dat ik er volgend jaar weer bij ben. Het
leert je een hoop over vergaderen, het runnen
van een vereniging en over wat gezelligheid is.
Daarnaast is het een leuke aanwinst voor op je
CV, want dit zijn de dingen waarmee je je van
anderen kunt onderscheiden. We hopen op vele
enthousiaste reacties!
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KPN Research
Zaterdag 16 juni, iets na achten op het station
verzamelen. We gingen met een groep van 11 man naar
Leidschendam. Ook de wiskundestudenten stonden op
het perron te trappelen om in de trein te stappen en
het is me nog steeds niet duidelijk welke vereniging
een grotere afvaardiging had. De dag ervoor was nog
besproken of we niet beter met een busje konden gaan.
Het vertrouwen in de NS was al dermate laag, dat ons
dit de beste oplossing leek. Helaas is het busje niet
meer gelukt. Noodgedwongen in de trein gestapt en
daar helaas, tegen onze zin in, toch weer langer in
gezeten dan strikt noodzakelijk. Gelukkig waren wij
met een grote groep uit Nijmegen, dus bij KPN wilden
ze wel even op ons wachten. In de trein natuurlijk de
nodige opmerkingen voorbereid over de aandelen. De
directeur van KPN was hier natuurlijk al op voorbereid
en kwam meteen met de eerste sheet: Aandeel KPN,
ongeveer 6,50 EURO! Daardoor viel al onze
voorbereiding in het water, alle geintje konden nu
eigenlijk wel achterwege blijven. Na een aantal leuke
en minder leuke toespraken, konden we demonstraties
bijwonen. Natuurlijk eerst een overheerlijke lunch met
alle luxe die je kunt wensen. Wat dat betreft: je kunt
maar beter elke dag bij een bedrijf gaan lunchen dat
jou graag in dienst wil hebben! De demonstraties waren
erg interessant. Een hoop nieuwe ontwikkelingen zijn
aan bod gekomen en daarbij bleek steeds weer dat ook
binnen KPN de computer uitermate belangrijk is. Al
het onderzoek gaat gepaard met integratie van
telefoon, Internet en televisie. Zo hebben wij
interactief meegedaan aan Weekend Miljonairs, de
werkvertrekken uit de toekomst gezien en een aantal
voice-response systemen mogen testen. Na de
demonstraties bleek weer eens dat de informatica
studenten uit Nijmegen prima met de nieuwe technologie
kunnen omgaan. Eerst een presentatie gehad over de
mogelijkheden van een mobieltje en een PDA,

vervolgens gaat iedereen direct met zijn Revo of Palm
en zijn GSM z’n mail zitten checken en nog even snel
chatten! Na afloop nog een borrel met lekkere hapjes
en drankjes. Bij ons vertrek kregen we allemaal een
Powerball: Dat is een leuk speeltje, waar
informaticastudenten ongetwijfeld RSI aan zullen
overhouden. De hele terugreis is er met deze gadgets
gespeeld, een terugreis die overigens beter ging dan
de heenreis. Thalia werd gesponsord door KPN voor
het meenemen van zoveel mogelijk studenten. Van dat
geld zijn we na afloop lekker een pizzaatje gaan eten
bij Pinokkio. Er is van alles genuttigd: van bier tot
kinderijsjes en van pizza tot Irisch coffee. Een zeer
goede afsluiting van een gezellige dag! Wegens dit
grote succes wil Thalia volgend jaar meer
bedrijfsuitjes gaan regelen. Nog even een tip: wil je
een dag in de watten worden gelegd, ga dan de
volgende keer gewoon mee!
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Linus Wiggers
Secretaris

Iets gaat ergens naar toe.
Angelica Mader
Het leven is pas interesant als je keuzes maakt...
zo dat was een diepe.
Henk Barendregt
The difference between common-sense and
paranoia is that common-sense is thinking
everyone’s out to get u. that’s normal, they are.
paranoia is thinking that they are conspiring.
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www.thalia.nu

Redacteur(s) M/V gezocht!

Er is de afgelopen paar weken weer het een en ander
gebeurd op de Thalia website. Zo zijn er weer een aantal
tentamens aan de tentamenbundel toegevoegd, is er
een rubriek foto’s bijgekomen en is het gedeelte met
nieuwsbrieven uitgebreidt. Ook is er een poll
toegevoegd waar je op dit moment je mening kunt geven
over de vernieuwde site van de subfaculteit informatica,
of ‘het Instituut voor Informatica en Informatiekunde’
zoals het tegenwoordig heet. Natuurlijk kun je op de
Thalia website altijd terecht voor de meest recente
informatie over Thalia, Informatica en Informatiekunde.
De website wordt (bijna) dagelijks bijgewerkt!

Thabloid is op zoek naar nieuwe redacteurs! Aangezien
de huidige redacteur binnenkort de studie Informatica
zal verlaten, wordt Thabloid in zijn voortbestaan
bedreigd!
We zijn met name op zoek naar meerdere redacteurs.
Onder andere om situaties zoals deze te voorkomen,
maar ook omdat Thabloid de potentie heeft om uit te
groeien tot een bloeiend verenigingsblad! Een dergelijk
blad valt niet meer te maken door een redacteur.
Denk niet dat je als nieuwe redacteur meteen in het
diepe wordt gegooid: de huidige redacteur heeft
toegezegd dat hij zich volgend jaar nog beschikbaar
zal houden om mee te werken aan een nieuwe uitgave en
zijn oorspronkelijke plannen voor de toekomst van
Thabloid toe te lichten.

Martijn Broenland (www@thalia.nu)
Webmaster

Introductie 2001
Zondag 19 augustus begint de introductie weer! Dit
betekent nieuwe informatici, anderhalve week feesten
en een paar dagen flink brak zijn voordat het nieuwe
schooljaar weer begint. Informatica en informatiekunde
organiseren ook dit jaar weer de introductie samen
met Wiskunde, Natuurkunde en Natuurwetenschappen.
Thalia zorgt voor het verhalenspel op woensdag 22
augustus. Hiervoor zijn we nog op zoek naar mensen
die post willen zijn die middag. Aanmelden kan in
groepjes van 2-3 personen bij Martijn (tgm@fluim.net).
Ook hoor ik graag van de huidige eerstejaars hun
ervaringen over de introductie van 2000! Hoe kijk jij
terug op je introductie? Wat mag absoluut niet vergeten
worden en wat zou eventueel beter kunnen? Zoals
altijd zal Informatica de eerste avond (zondag 19
augustus) ‘s avonds te vinden zijn in Extase. Hopelijk
laten de ouderejaars ook even hun gezicht zien!
Martijn Broenland (tgm@fluim.net)
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Mocht het je wat lijken om redacteur te worden, mail
dan even naar nieuws@thalia.nu en dan zullen we zo
snel mogelijk contact met je opnemen.
De redactie

Wat ben ik nu in godsnaam aan het doen? Help me
nou!
Hanno Wupper
Je mag slim zijn maar dan maak je het jezelf wel
moeilijk.
Wim Gielen
Het is toch schitterend dat je zo’n makkelijke
opgave zo moeilijk kan oplossen.
Wim Gielen

Studievereniging Thalia

Nieuwsbrief

Van de V
oorzit
ter
Voorzit
oorzitter

Half-Life borrel

Zo, en toen zat het jaar er alweer bijna op, de vakantie
staat alweer om een hoekje te kijken wanneer hij ons
eindelijk kan verblijden, en sommigen onder ons zijn
er al door besprongen. Eindelijk een paar weekjes
zonder colleges, tentamens, vroeg opstaan en al dat
andere gedoe dat erbij schijnt te horen. Ook een
aantal weekjes zonder thalia en om dit gemis te
compenseren gaan veel mensen op vakantie. Even lekker
op een strand in de zon liggen (die overigens nu hier
ook flink zijn best doet) of fijn een terrasje pakken
ergens. Ook in Nijmegen zelf is genoeg te doen,
bijvoorbeeld de beruchte zomerfeesten tijdens de
vierdaagse. En natuurlijk is ook nijmegen ruim voorzien
van de nodige terrasjes om lamme middagen en avonden
te verslijten. Natuurlijk kan je thalia niet blijven
missen en daarom zullen wij tijdens de introductie
een barbeque organiseren voor alle leden en nieuwe
eerstejaars.

We zijn niet alleen! Er blijkt nog een Thalia te zijn, en
wel een damesdispuut van een studentenvereniging in
Leeuwarden. En om de feuten te pesten hadden ze
bedacht dat er een Thalia gezocht moest worden en er
een bezoekje gedaan werd. Dat was ongeveer het
verhaal dat we een paar weken voor de Half-life borrel
gemaild kregen. Na wat heen en weer gemail werd er
afgesproken dat er op de dag van de borrel drie dames
langs zouden komen. Een half uur nadat ze eigenlijk
zouden komen, en wij buiten zaten te wachten, liepen
er drie lila-gekleurde, bebretelste meisjes het bètaterrein op. Dus wij zwaaien. Helemaal verbaasd kwamen
ze naar ons toelopen en vroegen hoe we wisten dat zij
het waren. Yeah right.

Dus bij deze een hele fijne vakantie toegewenst en tot
dan!
Jelte Jansen
Voorzitter
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Toen we op de borrel binnenkwamen waren (na veel
geklooi) net alle bakken speelklaar en was men al aan
het schieten. Gr appig was het wel, een hele
verduisterde TK, overal geschreeuw en geschiet, 20
man intens staren naar een beeldscherm, en drie
vrouwen die een beetje bang om het hoekje keken.
Behalve het bezoek was de opdracht ook nog om met
‘de andere Thalia’ het clublied te zingen. Ze wisten
alleen de melodie niet... na wat geklooi bleek het de
Sesamstraat tune te zijn en werd er door drie meiden
en 20 jongens het clublied gemurmeld.
Na het uitdelen van wat petten en stickers was het
feest alweer over, gingen de dames terug naar Fryslan
boppe en was iedereen ook alweer uit gehalf-lifed. Wie
er gewonnen heeft, ik heb geen flauw idee. Maar toch
gefeliciteerd. Het was een erg geslaagde middag :).
Michel
Thalia EVC

Studievereniging Thalia

Nieuwsbrief

Nieuws uit de K
antine
Kantine
In de kantine van Thalia is veel gebeurd. Nadat er
verbouwd en geschilderd is, is de kantine ook opnieuw
ingericht met banken, een tafel, veel nieuwe spelletjes
zoals Risk en De Betoverde Doolhof en technische
apparatuur. Zo is er een nieuwe radio, een nieuwe
koelkast en een magnetron. Dit biedt dan weer
mogelijkheden om ons assortiment uit te breiden. And
so it happened...
Er kwamen broodjes Bapao en Pistoletjes. Die
verkochten - mag ik bescheiden toegeven alleraardigst. Dus die gaan er volgend jaar gewoon
weer bij naast de repen, koffie, thee, tosti’s en de
frisdranken. Verder zijn er plannen om frikadellen
en worstenbroodjes af te wisselen. Er worden weer
kantine ladder competities gehouden. Zo zal naast het
kickschaken, Vier Op Een Rij, Schaken en Wie Is Het?
geïntroduceerd worden. Dus genoeg redenen om
volgend jaar weer in de Thalia kantine te zitten!!!
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Van de Redactie

De euro en de chipknip

Hallo allemaal,
Eindelijk vakantie! De meesten onder ons hebben hier
waarschijnlijk al zeer lang naar toe geleefd en
eindelijk is het dan zover. Pak je koffers of blijf lekker
thuis bij het lokale zwembad hangen. Tenzij je weer zo
nodig moet werken om zelfs maar aan vakantie te kunnen
denken.
Maar waar je je ook zal bevinden deze vakantie, Thalia
is nooit ver weg! Krijg je weer heimwee naar onze
gezellige kantine, naar je leuke studiegenoten of meer
in het algemeen naar de universiteit, grijp dan snel
naar deze Thabloid!
Thabloid? Jawel, de Nieuwsbrief heet tegenwoordig
Thabloid. Waarom Thabloid? Omdat Thalia al eerder
een verenigingsblad heeft gehad dat zo heette. Zo
worden oude tradities weer in ere hersteld. Voor het
gemak heb ik nog even de nummering en jaargang van
de nieuwsbrief aangehouden, want ik kon er niet zo
snel achterkomen welke jaargang dit voor Thabloid
is. Dat mag de nieuwe redacteur volgend collegejaar
gaan uitzoeken.
Nieuwe redacteur? Ja, Thabloid heeft een nieuwe
redacteur nodig, aangezien ik na de vakantie niet meer
verder ga met Informatica. Lijkt het je wel wat om 5
keer per jaar Thabloid te maken, kijk dan snel op pagina
5 van deze Thabloid!
Ik wens jullie allemaal een prettige vakantie!
Johan Martens
Redacteur
P.S. Ik wacht nog steeds op jullie bijdragen!
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Volgend jaar zal de euro zijn intrede doen en hier
heeft Thalia ook mee te maken. Wij hebben ons hier
inmiddels al enigzins op voorbereid en zullen er voor
zorgen dat de overgang netjes zal verlopen. Dit houdt
in dat wij vanaf 1 januari 2002 de Euro zullen
accepteren en vanaf 28 januari 2002 de gulden zullen
weigeren (in onder andere de k antine en de
voetbaltafel). De oplossing van de KUN voor de euro
is de Chipper/Chipknip. Met ingang van 1 november 2001
gaat veel betalingsverkeer op de campus door middel
van de Chipper en de Chipknip. Zo zal onder meer het
kopen van een broodje in het restaurant en het
afrekenen van een paper bij de Dictatencentrale met
de Chipper of Chipknip geschieden. Op de campus komen
extra oplaadpunten voor de knip. Meer informatie kun
je vinden op www.kun.nl/euro. Thalia is nog aan het
beslissen wat zij met de Chipknip gaat doen; we houden
je op de hoogte!
Martijn Broenland
Penningmeester

Printer not ready. Could be a fatal error. Have a
pen handy?
Pat Davis
Windows NT crashed. I am the Blue Screen of
Death. No one hears your screams.
Peter Rothman
Thou shalt not follow the Null Pointer, for at
it’s end Madness and Chaos lie.

Thabloid
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Linus Wiggers
Secretaris
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Zon, zee, strand en Thabloid

Het nieuwe bestuursjaar zit eraan te komen. Voor
veel functies zijn er al vrijwilligers gevonden,
maar een aantal functies zijn nog volledig
beschikbaar: Zo is er nog niemand voor de
Publiciteits Commissie. Vind je het leuk een goed
netwerk op te bouwen voor de toekomst? Denk
er dan eens over na om de PR-man of vrouw van
Thalia te worden. Door het vertrek van Johan is
er ook geen redacteur meer van deze nieuwsbrief.
Ook voor deze functie zoeken wij iemand die het
leuk vindt om wat stukjes samen te voegen tot
een boekje. Uiteraard kunnen jullie ook
meedingen naar de andere functies, misschien dat
we dan een keer een echte verkiezing krijgen op
de ALV. Als je interesse of vragen hebt, dan kun
je mailen naar info@thalia.nu. Wij nemen zo snel
mogelijk contact met je op. Ik heb nu zelf een
jaar in het bestuur gezeten en ik vindt het zo
leuk dat ik er volgend jaar weer bij ben. Het
leert je een hoop over vergaderen, het runnen
van een vereniging en over wat gezelligheid is.
Daarnaast is het een leuke aanwinst voor op je
CV, want dit zijn de dingen waarmee je je van
anderen kunt onderscheiden. We hopen op vele
enthousiaste reacties!
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KPN Research
Zaterdag 16 juni, iets na achten op het station
verzamelen. We gingen met een groep van 11 man naar
Leidschendam. Ook de wiskundestudenten stonden op
het perron te trappelen om in de trein te stappen en
het is me nog steeds niet duidelijk welke vereniging
een grotere afvaardiging had. De dag ervoor was nog
besproken of we niet beter met een busje konden gaan.
Het vertrouwen in de NS was al dermate laag, dat ons
dit de beste oplossing leek. Helaas is het busje niet
meer gelukt. Noodgedwongen in de trein gestapt en
daar helaas, tegen onze zin in, toch weer langer in
gezeten dan strikt noodzakelijk. Gelukkig waren wij
met een grote groep uit Nijmegen, dus bij KPN wilden
ze wel even op ons wachten. In de trein natuurlijk de
nodige opmerkingen voorbereid over de aandelen. De
directeur van KPN was hier natuurlijk al op voorbereid
en kwam meteen met de eerste sheet: Aandeel KPN,
ongeveer 6,50 EURO! Daardoor viel al onze
voorbereiding in het water, alle geintje konden nu
eigenlijk wel achterwege blijven. Na een aantal leuke
en minder leuke toespraken, konden we demonstraties
bijwonen. Natuurlijk eerst een overheerlijke lunch met
alle luxe die je kunt wensen. Wat dat betreft: je kunt
maar beter elke dag bij een bedrijf gaan lunchen dat
jou graag in dienst wil hebben! De demonstraties waren
erg interessant. Een hoop nieuwe ontwikkelingen zijn
aan bod gekomen en daarbij bleek steeds weer dat ook
binnen KPN de computer uitermate belangrijk is. Al
het onderzoek gaat gepaard met integratie van
telefoon, Internet en televisie. Zo hebben wij
interactief meegedaan aan Weekend Miljonairs, de
werkvertrekken uit de toekomst gezien en een aantal
voice-response systemen mogen testen. Na de
demonstraties bleek weer eens dat de informatica
studenten uit Nijmegen prima met de nieuwe technologie
kunnen omgaan. Eerst een presentatie gehad over de
mogelijkheden van een mobieltje en een PDA,

vervolgens gaat iedereen direct met zijn Revo of Palm
en zijn GSM z’n mail zitten checken en nog even snel
chatten! Na afloop nog een borrel met lekkere hapjes
en drankjes. Bij ons vertrek kregen we allemaal een
Powerball: Dat is een leuk speeltje, waar
informaticastudenten ongetwijfeld RSI aan zullen
overhouden. De hele terugreis is er met deze gadgets
gespeeld, een terugreis die overigens beter ging dan
de heenreis. Thalia werd gesponsord door KPN voor
het meenemen van zoveel mogelijk studenten. Van dat
geld zijn we na afloop lekker een pizzaatje gaan eten
bij Pinokkio. Er is van alles genuttigd: van bier tot
kinderijsjes en van pizza tot Irisch coffee. Een zeer
goede afsluiting van een gezellige dag! Wegens dit
grote succes wil Thalia volgend jaar meer
bedrijfsuitjes gaan regelen. Nog even een tip: wil je
een dag in de watten worden gelegd, ga dan de
volgende keer gewoon mee!
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Linus Wiggers
Secretaris

Iets gaat ergens naar toe.
Angelica Mader
Het leven is pas interesant als je keuzes maakt...
zo dat was een diepe.
Henk Barendregt
The difference between common-sense and
paranoia is that common-sense is thinking
everyone’s out to get u. that’s normal, they are.
paranoia is thinking that they are conspiring.

Studievereniging Thalia

Nieuwsbrief

www.thalia.nu

Redacteur(s) M/V gezocht!

Er is de afgelopen paar weken weer het een en ander
gebeurd op de Thalia website. Zo zijn er weer een aantal
tentamens aan de tentamenbundel toegevoegd, is er
een rubriek foto’s bijgekomen en is het gedeelte met
nieuwsbrieven uitgebreidt. Ook is er een poll
toegevoegd waar je op dit moment je mening kunt geven
over de vernieuwde site van de subfaculteit informatica,
of ‘het Instituut voor Informatica en Informatiekunde’
zoals het tegenwoordig heet. Natuurlijk kun je op de
Thalia website altijd terecht voor de meest recente
informatie over Thalia, Informatica en Informatiekunde.
De website wordt (bijna) dagelijks bijgewerkt!

Thabloid is op zoek naar nieuwe redacteurs! Aangezien
de huidige redacteur binnenkort de studie Informatica
zal verlaten, wordt Thabloid in zijn voortbestaan
bedreigd!
We zijn met name op zoek naar meerdere redacteurs.
Onder andere om situaties zoals deze te voorkomen,
maar ook omdat Thabloid de potentie heeft om uit te
groeien tot een bloeiend verenigingsblad! Een dergelijk
blad valt niet meer te maken door een redacteur.
Denk niet dat je als nieuwe redacteur meteen in het
diepe wordt gegooid: de huidige redacteur heeft
toegezegd dat hij zich volgend jaar nog beschikbaar
zal houden om mee te werken aan een nieuwe uitgave en
zijn oorspronkelijke plannen voor de toekomst van
Thabloid toe te lichten.

Martijn Broenland (www@thalia.nu)
Webmaster

Introductie 2001
Zondag 19 augustus begint de introductie weer! Dit
betekent nieuwe informatici, anderhalve week feesten
en een paar dagen flink brak zijn voordat het nieuwe
schooljaar weer begint. Informatica en informatiekunde
organiseren ook dit jaar weer de introductie samen
met Wiskunde, Natuurkunde en Natuurwetenschappen.
Thalia zorgt voor het verhalenspel op woensdag 22
augustus. Hiervoor zijn we nog op zoek naar mensen
die post willen zijn die middag. Aanmelden kan in
groepjes van 2-3 personen bij Martijn (tgm@fluim.net).
Ook hoor ik graag van de huidige eerstejaars hun
ervaringen over de introductie van 2000! Hoe kijk jij
terug op je introductie? Wat mag absoluut niet vergeten
worden en wat zou eventueel beter kunnen? Zoals
altijd zal Informatica de eerste avond (zondag 19
augustus) ‘s avonds te vinden zijn in Extase. Hopelijk
laten de ouderejaars ook even hun gezicht zien!
Martijn Broenland (tgm@fluim.net)
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Mocht het je wat lijken om redacteur te worden, mail
dan even naar nieuws@thalia.nu en dan zullen we zo
snel mogelijk contact met je opnemen.
De redactie

Wat ben ik nu in godsnaam aan het doen? Help me
nou!
Hanno Wupper
Je mag slim zijn maar dan maak je het jezelf wel
moeilijk.
Wim Gielen
Het is toch schitterend dat je zo’n makkelijke
opgave zo moeilijk kan oplossen.
Wim Gielen
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Van de V
oorzit
ter
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Half-Life borrel

Zo, en toen zat het jaar er alweer bijna op, de vakantie
staat alweer om een hoekje te kijken wanneer hij ons
eindelijk kan verblijden, en sommigen onder ons zijn
er al door besprongen. Eindelijk een paar weekjes
zonder colleges, tentamens, vroeg opstaan en al dat
andere gedoe dat erbij schijnt te horen. Ook een
aantal weekjes zonder thalia en om dit gemis te
compenseren gaan veel mensen op vakantie. Even lekker
op een strand in de zon liggen (die overigens nu hier
ook flink zijn best doet) of fijn een terrasje pakken
ergens. Ook in Nijmegen zelf is genoeg te doen,
bijvoorbeeld de beruchte zomerfeesten tijdens de
vierdaagse. En natuurlijk is ook nijmegen ruim voorzien
van de nodige terrasjes om lamme middagen en avonden
te verslijten. Natuurlijk kan je thalia niet blijven
missen en daarom zullen wij tijdens de introductie
een barbeque organiseren voor alle leden en nieuwe
eerstejaars.

We zijn niet alleen! Er blijkt nog een Thalia te zijn, en
wel een damesdispuut van een studentenvereniging in
Leeuwarden. En om de feuten te pesten hadden ze
bedacht dat er een Thalia gezocht moest worden en er
een bezoekje gedaan werd. Dat was ongeveer het
verhaal dat we een paar weken voor de Half-life borrel
gemaild kregen. Na wat heen en weer gemail werd er
afgesproken dat er op de dag van de borrel drie dames
langs zouden komen. Een half uur nadat ze eigenlijk
zouden komen, en wij buiten zaten te wachten, liepen
er drie lila-gekleurde, bebretelste meisjes het bètaterrein op. Dus wij zwaaien. Helemaal verbaasd kwamen
ze naar ons toelopen en vroegen hoe we wisten dat zij
het waren. Yeah right.

Dus bij deze een hele fijne vakantie toegewenst en tot
dan!
Jelte Jansen
Voorzitter
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Toen we op de borrel binnenkwamen waren (na veel
geklooi) net alle bakken speelklaar en was men al aan
het schieten. Gr appig was het wel, een hele
verduisterde TK, overal geschreeuw en geschiet, 20
man intens staren naar een beeldscherm, en drie
vrouwen die een beetje bang om het hoekje keken.
Behalve het bezoek was de opdracht ook nog om met
‘de andere Thalia’ het clublied te zingen. Ze wisten
alleen de melodie niet... na wat geklooi bleek het de
Sesamstraat tune te zijn en werd er door drie meiden
en 20 jongens het clublied gemurmeld.
Na het uitdelen van wat petten en stickers was het
feest alweer over, gingen de dames terug naar Fryslan
boppe en was iedereen ook alweer uit gehalf-lifed. Wie
er gewonnen heeft, ik heb geen flauw idee. Maar toch
gefeliciteerd. Het was een erg geslaagde middag :).
Michel
Thalia EVC
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Nieuws uit de K
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Kantine
In de kantine van Thalia is veel gebeurd. Nadat er
verbouwd en geschilderd is, is de kantine ook opnieuw
ingericht met banken, een tafel, veel nieuwe spelletjes
zoals Risk en De Betoverde Doolhof en technische
apparatuur. Zo is er een nieuwe radio, een nieuwe
koelkast en een magnetron. Dit biedt dan weer
mogelijkheden om ons assortiment uit te breiden. And
so it happened...
Er kwamen broodjes Bapao en Pistoletjes. Die
verkochten - mag ik bescheiden toegeven alleraardigst. Dus die gaan er volgend jaar gewoon
weer bij naast de repen, koffie, thee, tosti’s en de
frisdranken. Verder zijn er plannen om frikadellen
en worstenbroodjes af te wisselen. Er worden weer
kantine ladder competities gehouden. Zo zal naast het
kickschaken, Vier Op Een Rij, Schaken en Wie Is Het?
geïntroduceerd worden. Dus genoeg redenen om
volgend jaar weer in de Thalia kantine te zitten!!!
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Red Bull:
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Diverse frisdranken:
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Tosti ham-kaas/dubbel-kaas:
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Tosti Hawaii:
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Van de Redactie

De euro en de chipknip

Hallo allemaal,
Eindelijk vakantie! De meesten onder ons hebben hier
waarschijnlijk al zeer lang naar toe geleefd en
eindelijk is het dan zover. Pak je koffers of blijf lekker
thuis bij het lokale zwembad hangen. Tenzij je weer zo
nodig moet werken om zelfs maar aan vakantie te kunnen
denken.
Maar waar je je ook zal bevinden deze vakantie, Thalia
is nooit ver weg! Krijg je weer heimwee naar onze
gezellige kantine, naar je leuke studiegenoten of meer
in het algemeen naar de universiteit, grijp dan snel
naar deze Thabloid!
Thabloid? Jawel, de Nieuwsbrief heet tegenwoordig
Thabloid. Waarom Thabloid? Omdat Thalia al eerder
een verenigingsblad heeft gehad dat zo heette. Zo
worden oude tradities weer in ere hersteld. Voor het
gemak heb ik nog even de nummering en jaargang van
de nieuwsbrief aangehouden, want ik kon er niet zo
snel achterkomen welke jaargang dit voor Thabloid
is. Dat mag de nieuwe redacteur volgend collegejaar
gaan uitzoeken.
Nieuwe redacteur? Ja, Thabloid heeft een nieuwe
redacteur nodig, aangezien ik na de vakantie niet meer
verder ga met Informatica. Lijkt het je wel wat om 5
keer per jaar Thabloid te maken, kijk dan snel op pagina
5 van deze Thabloid!
Ik wens jullie allemaal een prettige vakantie!
Johan Martens
Redacteur
P.S. Ik wacht nog steeds op jullie bijdragen!
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Volgend jaar zal de euro zijn intrede doen en hier
heeft Thalia ook mee te maken. Wij hebben ons hier
inmiddels al enigzins op voorbereid en zullen er voor
zorgen dat de overgang netjes zal verlopen. Dit houdt
in dat wij vanaf 1 januari 2002 de Euro zullen
accepteren en vanaf 28 januari 2002 de gulden zullen
weigeren (in onder andere de k antine en de
voetbaltafel). De oplossing van de KUN voor de euro
is de Chipper/Chipknip. Met ingang van 1 november 2001
gaat veel betalingsverkeer op de campus door middel
van de Chipper en de Chipknip. Zo zal onder meer het
kopen van een broodje in het restaurant en het
afrekenen van een paper bij de Dictatencentrale met
de Chipper of Chipknip geschieden. Op de campus komen
extra oplaadpunten voor de knip. Meer informatie kun
je vinden op www.kun.nl/euro. Thalia is nog aan het
beslissen wat zij met de Chipknip gaat doen; we houden
je op de hoogte!
Martijn Broenland
Penningmeester

Printer not ready. Could be a fatal error. Have a
pen handy?
Pat Davis
Windows NT crashed. I am the Blue Screen of
Death. No one hears your screams.
Peter Rothman
Thou shalt not follow the Null Pointer, for at
it’s end Madness and Chaos lie.

Thabloid
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Zon, zee, strand en Thabloid
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