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Lachen met Lex

Van de Redactie

A lady in a new BMW is pushed into a gas
station. The mechanic says, “What’s the matter?”
She says, “It just conked out.” After
he works on it a few minutes, it’s
purring like a kitten. She says,
“What was the matter?” He says,
“Yeah, just crap in the carburetor”.
She says, “How many times a week
should I do that?”

Hallo allemaal,
Daar is hij dan: de eerste Thabloid van dit
jaar! Na al het feestvieren in december en het
tentamenleed in januari hebben we besloten om in
februari goed van start te gaan. Mirko en ik
zijn voortdurend bezig met het doorvoeren van
veranderingen/verbeteringen aan ons
verenigingsblad. En dat is ook wel te zien, denk
ik. Uitgave nummer twee onder ons 'bewind' is
zeker twee keer zo dik als zijn voorganger.
Zoals jullie al gewend zijn bevat deze Thabloid
weer alle gebruikelijke stukjes van het bestuur,
de rubrieken "Lachen met Lex", "Plagiaat", enz.
Ook is er deze keer ruimte gemaakt voor een stuk
sponsoring, geregeld door de publiciteitscommissie van Thalia. Wouter zal er verderop in
het blad wat meer over vertellen. Verder zijn we
erg tevreden met het aantal anekdotes en citaten
van leden die we binnen hebben gekregen.
Hopelijk zijn het er de volgende keer nog meer.
We rekenen op jullie! We doen ons best om er een
leuk blad van te maken, maar nogmaals, we kunnen
dat niet zonder jullie hulp.
Rest mij te zeggen dat ik erg tevreden ben over
de activiteiten van Thalia in het jaar 2001. Ook
competities, die opgezet zijn in de kantine,
zijn een groot succes. Hopelijk wordt 2002 net
zo'n top jaar! Er staan i.i.g. een hoop dingen
te gebeuren bij Thalia, waarvan we in deze
uitgave al een tipje van de sluier oplichten.
Veel leesplezier.

Joost Koppers (hoofdredacteur)
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At the end of the night a man leaves the
bar. Outside he sees a nun. He walks
over to her and slaps her in the face.
Then he punches her in the stomach
and knocks her over. He proceeds to
kick her several times and when he’s
done he bends down to her and says, “not so
tough tonight, are you Batman?”
The Smiths were shown into the
dentist’s office, where Mr. Smith
made it clear he was in a big hurry.
“No fancy stuff, Doctor,” he ordered,
“No gas or needles or any of that
stuff. Just pull the tooth and get it over
with.”
“I wish more of my patients were as stoic as
you,” said the dentist admiringly. “Now, which
tooth is it?” Mr. Smith turned to his wife
Becky. “Show him, honey.”
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Inhoudsopgave

Integratieborrel
Op 27 februari: “Problemen zijn voor later,
zuip je nu een kater!”

Van de Redactie
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Prijslijst
Kleurplaat
Plagiaat
Puzzel
Pooltoernooi
Wel en Wee
Van de PubliciteitsCie
Agenda
Lachen met Lex
Fokke & Sukke

Beestfeest
Op 28 Februari 2002 is er weer een
Beestfeest!
Voorlichtingsbijeenkomst RSI-preventie
Op vrijdag 1 maart van 13:00-14:00 in de
Thomas van Aquinostraat 8, kamer 00.13 vindt
er een bijeenkomst over RSI plaats. Het
beloofd erg interessant en informatief te
worden en er worden onder de aanwezigen een
aantal tegoedbonnen voor het Sanadome
verloot!
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Gala
Op 14 maart kan het rokkostuum en de dure
galajurk weer uit de mottenballen! Kijk op:
http://gala.thalia.nu
Integratieborrel
Alweer één, nu op 28 maart: “De Lamme
Lenteborrel”
Workshop
Wanneer
Vervoer
Kosten

Accenture
: 6 april
: wordt voor gezorgd
: 5 euro bij inschrijving in de
Thalia kantine
Voor wie : voornamelijk hogere jaars

LET OP: MAAR MAXIMAAL 20 INSCHRIJVINGEN; WIE
HET EERST KOMT, WIE HET EERST MAALT.
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Van de Voorzitter

Van de PubliciteitsCie

Beste leden,
Zoals onze voorzitter vorige keer al heeft
aangekondigd zitten er nu drie nieuwe mensen in
het bestuur. Ik ben er een van, n.l. voorzitter
van de publiciteitscommissie. Leuk, maar wat doe
ik dan. Ik zorg dat het bestuur op tijd zijn of
haar stukjes bij de Thabloid redactie heeft
ingeleverd -wat af en toe een zware taak is :)en ik probeer zoveel mogelijk sponsoren voor
Thalia te vinden. De eerste is nu binnen:

En, rinkelen de Euro’s al
lekker in jullie zakken?
Ook alle tien de vingers nog
om terug te rekenen?
Het zal even wennen zijn
ander geld te pakken,
In deze moeilijke tijd kan Thalia wellicht een
hulp betekenen.
De activiteiten zullen we dit jaar zo goedkoop
mogelijk houden
Ongeacht de valuta die Europa daarvoor heeft
verzonnen
De sponsering gaat namelijk beter dan wij wouden
Zonder de PC waren wij hier niets mee begonnen.
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Ook de EVC staat dit jaar weer voor je klaar
Er komen nog heel wat leuke evenementen aan
Dit jaar houden we je weer van de straat, reken
maar
Ik weet zeker dat we naar veel leuke dingen gaan
De KC heeft het aan het begin van 2002 wat zwaar
De nieuwe prijzen zijn vast nog even wennen
Hopelijk maakt het kantinesysteem dit goed
werkbaar
Is maar goed dat wij allen zo goed rekenen kennen
Ook secretaris en penningmeester krijgen het druk
De post zal weer binnen blijven stromen
Het geld ook, met enig geluk
Dit zal weer helemaal goed komen.
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In deze Thabloid is een advertentie van
Accenture te vinden. Waarom, zul je nu misschien
denken. Wel, Accenture is een nieuwe sponsor
van Thalia. Een direct voordeel voor de Thalialeden is een uiterst interessante workshop en
een rondleiding in het hoofdkantoor van
Accenture. Dit is een high-tech paperless
office. *Kwijl*!!!
De workshop is een real-life case, uitgevoerd op
de manier waarop Accenture dit normaal zou doen.
Op deze manier kun je eens kennis maken met een
mogelijke toekomst. Na afloop van de rondleiding
en workshop zal ons een diner aangeboden
worden om nog eens gezellig na te babbelen.

Voor deze workshop moet je je inschrijven (zie
de agenda). Wees er snel bij, want er kunnen
maar maximaal 20 mensen mee!!!
Naast Accenture zijn we natuurlijk druk bezig
andere sponsoren te zoeken. Zoals daar zijn:
de Digitale Recherche Nijmegen, Philips Semiconductors en hopelijk nog vele anderen. Mocht
je nog leuke sponsoren weten, mail het
ons(info@thalia.nu), of spreek me even aan.

Wouter Ewalds(publiciteitscommissie)
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In 2002 zal ook de voorzitter er zijn
Ik blijf met inzetten voor iedereen
Besturen is als dichterlijke vrijheid zo fijn:
Met een beetje creativiteit los je alles op,
liefst meteen

Wel en wee
Na drie uur programmeren:
Bram: “Volgens mij is ‘ie nu af.. wat moest ‘ie
ook alweer doen?”

Het bestuur wens ik veel succes,
De leden en begunstigers alle lol
Voor we het weten is het weer Kerst
En is ook 2002 weer helemaal vol

Rob: “En hij legde iets heel simpels uit, Ja ik
weet zelf niet waarover het ging...”

Linus Wiggers (voorzitter)

Bij het NISO:
Jaap: “Dit is ook een site van Hanno.”
Zaal: “Hahahaha”
Wim Gielen: “Het is toch schitterend dat je zo’n
makkelijke opgave zo moeilijk kan oplossen.”

Over A2:
Fabian: “proc.h krijgt daar opgezwollen voeten
van.”
René: “uhhh...das
college...je wou er
zeker heen om eens
te zien wat dat is
zeker?”
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Van de Kantinecommisie

Wel en wee

Sintegratie
Op 5 december was er de tweede integratieborrel, ofwel sintegratieborrel. Niet veel verschil met de
andere borrels, maar de borrel in
noten werd veranderd in peper
(moeilijke constructie om te zeggen
dat er pepernoten waren) en voor de echte kids
onder ons was er een leuke sinterklaas-CD
opgezet, vol met irritante, met "Zie ginds komt
de stoomboot..." meeblerende kinderen. En voor
de rest was het weer een gezellige, geslaagde
borrel.
4 Op 1 Rij
Tegelijk met die borrel viel de uitreiking van
de 4 Op 1 Rij-competitie. Het was een spannende
strijd met veel (actieve en passieve)
deelnemers. Het zag er naar uit dat Koen er met
de eerste prijs vandoor zou gaan, hij stond
immers een lange tijd bovenaan. Hij werd op het
einde verslagen door Khanh, die dus uiteindelijk
als eerste iets uit de prijzen mocht kiezen. De
Hertog-Jan winterbier was voor hem. Koen werd
gedeeltelijk tweede met Jos. Zij mochten de Spa
Orange en McChouffe verdelen. Ze kwamen er
vredig uit, met de Chouffe voor Koen en de Spa
voor Jos. Andere kranige spelers, zoals Fabian
en Adriaan, hebben het dit jaar net niet gered
om in de prijzen te vallen, misschien hebben zij
meer geluk met de ...
Kickschaak competitie
Reeds gestart, duurt tot en met de lamme
lente borrel. Er zijn ook weer heerlijke
prijzen te winnen en de inschrijving kost
niks. Dus iedereen: /join #kickschaakcompetitie!

Chris: “Ik weet toch niet wie welke kaarten
heeft, zeg maar?”
Ron: “Je hebt toch gedeeld?”...
Michiel: “Weet je wat ik echt, echt mooi vind?
Een neger met gouden ringen!”
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Ongeveer 2000 keer:
Alex: “We gaan niet zuipen, we moeten trainen!”
Joost: “Trainen? Wat is er dan?”
Mirko: “We hebben wedstrijd.”

Alex- en Joost’s versie van ‘Wie is het’:
Alex: “Is hij vroeger misbruikt?”
Joost: “Yep...”
Alex: “Dan is het Bill!”
Pim: “...front-end en backup-end...”
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Pooltoernooi

"Daddy Drunk All Our X-Mas Money"

Woensdag 28 november was het eindelijk zover:
het inmiddels jaarlijkse Thalia-CognacPooltoernooi. Omdat we samen met de
studievereniging van Cognitiewetenschappen dit
toernooi hielden (zoals uit de naam al mag
blijken) werd het een drukbezochte avond De
barman van House of Billiards kon dus overuren
draaien, zodat de stemming er al snel inkwam.
In de poulewedstrijden werden
de goede teams langzaam maar
zeker onderscheiden van de
betere teams. Dus vielen de
goede teams helaas af, op
een paar na die nog een troostfinale mochten spelen. Ondertussen gingen de betere teams
door naar een finalepoule.
Deze spannende finalepoule werd uiteindelijk
verliezend afgesloten door Pieter & Reinier, die
er dus met de derde prijs vandoor gingen. Een
tweede plaats was er voor Ron & Koen, maar het
koppel Joost & Kenny mogen zich Thalia-CognacPoolkampioen 2001 noemen. De troostfinale werd
gewonnen door Nienke & Kirsten, in principe de
enige prijs die naar Cognac is gegaan. Verschil
moet er wezen, toch? Alle prijswinnaars nogmaals
gefeliciteerd en proost!
Het was een erg gezellige en geslaagde avond.
Dus een volgende keer is een smoes als “M’n
moeder is jarig” niet geldig meer: die is immers
volgend jaar ook wel weer jarig, en het pooltoernooi is maar eens per jaar...Dus. Hopelijk
tot het volgende evenement allemaal!

Alex Valen (voorzitter EVC)

14

7

Dat had niet gehoeven als hij
naar de kerstborrel was gekomen. Dankzij de
subfaculteit, een gratis
borrel. Iets minder verschillende soorten speciaalbier dan vorig jaar, maar in
ieder geval wel meer. De
Koninck en Westmalle Triple
gingen tot een uur of acht mee. Dit keer weer
geen borrelnoten, maar luxe hapjes verzorgd door
een aantal medewerkers. Ze vielen in de smaak
;), immers na twintig minuten was 3/4 van de
hapjes al verorberd. Echte deurdrinkers bleven
tot de uni dicht ging, en die zorgden ervoor dat
de laatste activiteit van 2001 goed werd
afgesloten. En in 2002 komen als het aan ons
ligt, meer integratis-borrels en weer lekkere
spullen voor in de kantine.
Er zijn steeds meer niet-leden die gebruik komen
maken van onze faciliteiten, daarom zijn er
nieuwe, aparte prijzen vastgesteld voor leden en
voor niet-leden. Dus, als je wilt profiteren van
onze goedkope prijzen, zul je lid moeten zijn of
worden. Verder is het de bedoeling dat sauzen en
suiker e.d. gebruikt worden voor Thaliaproducten en niet voor URD-producten. Dus geen
MAD-sauce meer op de friet, a.u.b.!
Groeten,
Matthijs Mekking (Voorzitter KC)
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Puzzel
Nieuwe Prijslijst Kantine

Prijzen luiden in alt-0128.
Leden:
0,10
0,50
0,70
1,30
0,40
0,50
0,50
0,60
0,80

Niet-leden:
0,20
0,60
0,80
1,50
0,50
0,60
0,60
0,70
1,00

De lichte verhoging is niet vanwege de wissel
van de valuta, maar omdat we hebben gezien
dat we nauwelijks winst maken (en af en toe
zelfs verlies!) op de producten.
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CUT
DEBUG
DVDROM
FAX
GAME PORT
HARDWARE
ICON
JPEG
LOGIN
MODEM
MOUSE
PASSWORD
PATH
PRINTER
RAM
SCANNER
SYNTAX
SERVER
UNIX
VISUAL C

CURSOR
DIRECTORY
ETHERNET
FILES
HTML
HYPERTEXT
INDEX
KEYBOARD
MEGABYTE
MONITOR
MS-DOS
PASTE
PENTIUM
PROGRAM
ROOT
SCRIPT
SHAREWARE
SAVE
USER
WORD

COPROCESSOR
DISK DRIVE
EXECUTABLE
FIREWALL
HARD DRIVE
I/O BUS
JAVA
LAPTOP
MEMORY
MOTHERBOARD
NETWORK
PARALLEL PORT
PERIPHERAL
PROTOCOL
ROUTER
SERIAL PORT
SOFTWARE
TELNET
VIDEO ADAPTER
WINDOWS NT

De overgebleven letters vormen een woord:

the computer

Koffie,Thee, Bekertjes:
Frisdrank:
AA, Minute Maid:
Red Bull:
Repen,Rollen en Zakjes:
Dove, Chunky:
Tosti's:
Tosti Hawai:
Bapao:

ADDRESS
APPLET
APPLICATION
ARCHIVE
ASCII
BASIC
BATCH FILE
BAUD RATE
BINARY
BIT
BITMAP
BOOLEAN LOGIC
BOOT
CACHE
CD ROM
CHIP
CLIENT
CLIP ART
CLOCK SPEED
COMPRESSION
CPU
COPY
CONTROLLER
CONTROL KEY
DATABASE
DISKETTE
EXPANSION SLOT
FONT
GRAPHICSCARD
I/O PORT
JOYSTICK
LINUX
MENU
MICROPROCESSOR
OPERATING SYSTEM
POWER CABLE
PIXEL
QUEUE
SPREADSHEET
SUBROUTINE
SOURCE CODE
TOOLBAR
VIRUS
ZIP DRIVE
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Plagiaat
Altijd gedacht dat Thalia de enige Thalia was?
Mooi niet dus. Deze keer in Plagiaat: de
bioscoop Thalia

Op 19 februari 1914 kwam er bij B&W een verzoek
binnen om Steenweg 37, 'laatstelijk in gebruik
als bioscoopzaal', tot café te mogen verbouwen.
Bioscoop Thalia heeft het dus waarschijnlijk
nauwelijks een jaar volgehouden. Nu, in 2002, is
in Steenweg 37 koffiewinkel Jacqmotte gevestigd.

Volgende keer in Plagiaat: Zangeres Thalia!
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Kleurplaat

Op 23 december 1913 werd de
bioscoop genoemd in een
politierapport naar aanleiding
van een klacht van de afdeling
Utrecht van de Bond van
Nederlandsche Onderwijzers over
onder andere het optreden van
een explicateur van de ThaliaBioscoop. Volgens dat rapport
had de beheerder van deze
bioscoop verklaard 'dat de
gehele onderneming hem geen voordeel oplevert'.

Neem je kleruplaat mee naar de Thaliakantine,
dan worden de mooiste exemplaren opgehangen!

In het voorjaar van 1913 opende in Utrecht een
bioscoop zijn deuren. C.B. ten Bosch, vroeg op 7
september 1912 aan B&W toestemming om zijn café
in te richten en te exploiteren als bioscoop.
Zoals gebruikelijk was er veel overleg nodig
voor B&W met de plannen akkoord gingen. Wanneer
in de bioscoop, die Thalia werd genoemd, de
eerste voorstellingen zijn gegeven is niet
bekend. In de kranten is niets over deze
bioscoop te vinden behalve de mededeling in het
Utrechtsch Nieuwsblad van 12 mei 1914, dat de
bioscoop op de Steenweg was verdwenen.
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