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Lachen Met Lex

Two physicians board a flight out of Seattle. One sits in the window
seat, the other in the middle seat. Just before takeoff, an attorney
sits in the seat by the aisle. The lawyer kicks off his shoes, wiggle
his toes and starts to settle in, when the physician in the window
seat says, "I think I'll get up and get a coke." "No problem," says the
attorney, "I'm by the aisle. I'll get it for you." While he's gone, one of
the physicians picks up the attorney's shoe and spits in it. When he
returns with the coke, the other physician says, "That looks good,
I think I'll have one too." Again, the attorney obligingly fetches the
drink. While he's gone, the other physician picks up the other shoe
and spits in it. The lawyer comes back and they all sit back and enjoy
the flight. As the plane is landing, however, the attorney slips his feet
into his shoes and realizes immediately what has happened. "How
long must this go on?" he asks the physicians. "This fighting between
our professions? This hatred? This animosity? This spitting in shoes
and pissing in cokes?"
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Haha, nog maar eentje dan:
A woman went to doctors office. She was seen by one of the new
doctors, but after about 4 minutes in the examination room, she burst
out, screaming as she ran down the hall. An older doctor stopped
and asked her what the problem was, and she explained. He had her
sit down and relax in another room. The older doctor marched back
to the first and demanded, "What's the matter with you? Mrs. Terry is
63 years old, she has four grown children and seven grandchildren,
and you told her she was pregnant?" The new doctor smiled smugly
as he continued to write on his clipboard. "Cured her hiccups
though, didn't it?"
Vooruit, de laatste:
A young American was enjoying his first night in Rome drinking
cappuccino at a pavement cafe when a pretty girl sat beside him.
"Hello," he said. "Do you understand English?" "Only a little," she
answered. "How much?" he asked. "Fifty dollars," she replied.
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Plagiaat

Van de redactie

Altijd gedacht dat Thalia de enige Thalia is? Dan zit je er mooi
naast! Er zijn wel duizend-en-één verschillende Thalia’s. Deze
keer in Plagiaat: Dart-team Klein Thalia uit Schiedam

Beste lezers, lezeressen,
Het is gebeurd! Collegejaar 2002-2003 is ten einde. Her en den worden
nog wat tentamens gemaakt of werkstukken ingeleverd, maar als het
EOS feest achter de rug is dan mogen we dit collegejaar als afgerond
zien.

`Klein Thalia` is een Dart-team uit Schiedam. Zij komen uit in de
derde divisie van de R.D.O. (Rotterdamse Darts Organisatie, red).
Zij zijn sinds 2 jaar een team bestaand uit zes mensen en dat zijn:
Olga, Nicjico, Walter, Arend, Natasja en Marco.

Hopelijk zijn bij jullie ook dit jaar weer de studiepunten (excuses: ECTS
credits) met bakken tegelijk binnen gekomen, zodat je met een goed
gevoel terug kunt kijken op 2002-2003. En het zou nog fijner zijn als je
er ook iets van hebt opgestoken.

Even wat uitslagen:
17-09-2002
27-09-2002
3-6
08-10-2002
18-10-2002
22-10-2002
01-11-2002
05-11-2002
5-4
11-11-2002
26-11-2002

Klein Thalia-Proosje 2.
Smoking-Klein Thalia.
Klein Thalia-De Gorzen.
Twenty Six-Klein Thalia.
Klein Thalia-Bewitched.
De Beuk erin!-Klein Thalia.
Klein Thalia-Dubbel D
Veni Vidi Foetsi-Klein Thalia.
Klein Thalia-Seviginti.

8-1
3-6
4-5
3-6
6-3
5-4
2-7
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Ook als Thabloid-redactie kunnen we met plezier terug kijken op de
ontwikkeling van ons blad het afgelopen jaar. We zijn van printen
overgestapt naar drukken, we hebben de lay-out van het blad aangepast,
enz. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat we al klaar zijn. We hebben nog
steeds het goede voornemen meer wijzigingen door te gaan voeren
en gebruik te gaan maken van andere programmatuur. Hier kun je dus
uit afleiden dat Mirko en ik nog een jaartje doorgaan.
Het aantal stukjes dat we binnenkrijgen is aanzienlijk groter geworden
dan voorgaande jaren, maar het kan natuurlijk altijd beter (ja, we blijven
zeiken). Als er mensen zijn die een eigen column willen, dan kan dat
natuurlijk nog steeds. Graag zelfs. We zullen zien wat het komende
collegejaar gaat brengen.
Rest ons niets anders, dan jullie een zeer fijne, zonnige vakantie en
de afgestudeerden een geslaagde carriëre toe te wensen. Tot de
volgende keer.
Joost Koppers (hoofdredacteur)
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Van De Voorzitter
van van 3mm dun. Dat staat leuk, maar je kan ze
ook gewoon in blokjes hakken. Gooi de zwammen en courgette in
de pan en zet het vuur op hoog. Hak het teentje knoflook fijn, gooi
dat erbij, en roerbak de groente voor een minuut of drie. Zet het vuur
lager, en doe een deksel op de pan. Laat de groente een minuut of
acht garen en zet dan het vuur uit.

Eindelijk is het dan zover, Linus is afgestudeerd! Mijn studie hier
aan de KUN heeft nu zes jaar geduurd. Dit is een lange periode,
helemaal voor een vierjarige opleiding. De vertraging van twee jaar
“Linus is moest toch worden verklaard aan de sponsoren,
afgestudeerd.” het gaat op een bepaald moment opvallen dat het
einde maar niet in zicht komt. Ik heb mijn ouders
er dan ook van moeten overtuigen dat mijn leven is opgedeeld in
blokken van zes jaar, zes eerste levensjaren, zes jaar basis school,
zes jaar VWO op de middelbare school. Uiteindelijk is geaccepteerd
dat zes jaar studeren voor mij de enige mogelijkheid was om deze
periodiciteit te handhaven. Gelukkig heb ik meer gedaan dan alleen
studeren, ik ben ook student geweest die in deze tijd op kamers is
gaan wonen en een hoop andere activiteiten heeft ondernomen.
Niet alleen de studie is een onderwerp waar een student zich mee
4
bezig houdt, helemaal niet voor de student in kwestie. Ik heb altijd
de drang gehad om dingen naast mijn studie te blijven ondernemen,
als leerervaring, om geld te verdienen maar vooral
“...enorm veel
omdat ik enorm veel plezier beleefde aan deze
‘buiten-schoolse activiteiten’. Inmiddels ben ik al plezier beleefd aan
tien jaar groenteboer bij Albert Heijn op zaterdag buitenschoolse
omdat dit nog steeds ontzettend leuk is. Net als
activiteiten.”
bij het opzetten van mijn eigen bedrijf ProxLin, heb ik
bij ’s lands grootste kruidenier behoorlijk wat ervaring
op kunnen doen met het bedrijfsleven. Zowel op organisatorisch
vlak als in de omgang met klanten heb ik hier een hoop van geleerd.
Enige didactische vaardigheden heb ik opgedaan bij studentassistentschappen, terwijl het besturen van studievereniging Thalia
mij veel geleerd heeft op het bestuurlijke vlak.
De mooiste afsluiting van het studeren in het algemeen en mijn
stage in het bijzonder is een dankwoord aan alle mensen die mij
hebben geholpen en ondersteund bij studie, werk en privé-leven,

Voldoende zout in het water voor de pasta doen en dat koken terwijl
de groente gaart. Ondertussen de kaas raspen. Als de pasta gaar
is, afgieten. Gooi de zwammen en courgette bij de pasta en goed
omroeren. Snipper de rucola met een schaar in skujes van ongeveer
2 cm boven de pasta, nog eens omroeren. Serveren op een
voorverwarmd bord met geraspte kaas er op gestrooid.
Adriaan (meesterkok)
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Koken met Kelfkensbos (II)
*****

in de afgelopen zes jaren. Aangezien dit teveel personen zijn om
individueel te noemen wil ik volstaan met het uitspreken van mijn
dank aan allen die mij geholpen hebben te komen waar ik nu ben.
Met weemoed kijk ik terug op een prettige studietijd met behulpzame
familie, leuke vrienden en prettige collega’s, terwijl ik aan het begin
sta van een veelvoud aan zesjarige perioden op de arbeidsmarkt.

Op een zaterdag kwam ik mijn collega MiaoMiao tegen op de markt
op het Kelfkensbos - een goede plek om je groente te scoren voor
iets lekkers in het weekeinde. Daarna kwam ik Yvonne, Wil Dekkers
en nog twee wiskundigen tegen. Hallo zeg, het is weekend. Maar
goed, MiaoMiao zei "hee, moet je deze oesterzwammen eens zien,
die zijn lekker." Vooruit dan maar, ik ben wel voor iets anders in
tel. En zo ontstond later het volgend recept, heel licht verteerbaar,
vegetarisch, en je kunt alles behalve de pasta precies daar op het
Kelfkensbos halen. De hoeveelheid is voor 2 personen die flink eten.
Een halve portie is denk ik een aardig voorafje (primo piatto) als je
indruk wilt maken op iemand.
Penne ai funghi e rucola
---------------------------[1] 250g penne rigate
[2] 250g oesterzwammen
[2] 100g rucola
[3] 1 teentje knoflook
[3] 1 courgette
[4] 250g jong belegen boeren kaas
[1] Haal je bij de supermarkt. [2] Komt van een kraam in de eerste
rij die verse kruiden en champignons verkoopt. Ze staan naast de
eko-kraam. [3] Is een willekeurige andere kraam op de markt. Die
recht tegenover [2] is wel ok. [4] is het Nimweegs Kaasboerke, aan
de westkant bij het blauwe klimrek. Een pond boeren Stolwijker is
goed, pas op dat de kaas niet _te_ scherp en zout is, want dat zou
de oesterzwammen en de rucola overstemmen.
Zet water op voor de pasta - anderhalf liter. Een zware koekepan
zet je op laagvuur om voor te verwarmen. Doe er een paar eetlepels
olijfolie in. Maak de oesterzwammen schoon en snijd ze in reepjes
van ongeveer een centimeter breed. Snij de courgette in dikke
schijven van 2cm dik of zo; leg ze op hun kant en snij er "plankjes"
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Met het einde van mijn studie komt ook het einde van mijn
voorzitterschap van Thalia in zicht. Ik hoop dat elke student,
medewerker en docent van Informatica en Informatiekunde inmiddels
weet wie Thalia is en wat Thalia voor hem of haar kan betekenen.
Verder wens ik de toekomstige bestuursleden enorm veel succes
met hun taak Thalia te besturen en misschien nog wel uit te bouwen
tot een nog grotere vereniging. Tot slot mijn dank aan het bestuur
en alle actieve leden die Thalia hebben gemaakt wat het is! Fijne
vakantie!
Linus Wiggers (Voorzitter)
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Wie kent GX niet?!

De meesten van jullie hebben wel eens van GX gehoord.
Bijvoorbeeld via oud Informaticastudenten die bij GX werken, of door
deelname aan de befaamde GX-dag tijdens de introdagen. Ondanks
de verkorte intro dit jaar is GX toch weer van de partij. Voor wie GX
nog niet kent: een korte introductie en een terugblik op voorgaande
activiteiten.
GX is een bedrijf dat
halverwege de jaren negentig
is ontstaan uit een handvol
KUN-studenten Informatica
en Communicatiewetenschap.
Inmiddels is GX, gevestigd
in het Mercator-gebouw
op het universiteitsterrein,
uitgegroeid tot een
professionele organisatie met 6
zo’n 40 mankrachten. Destijds
begonnen als stichting (we
hadden zelfs ideële doelen! ;-)) met het bouwen van statische
websites, tegenwoordig is GX een bedrijf dat zich met haar zelf
ontwikkelde content- en webmanagementsysteem WebManager
een belangrijke positie heeft weten te verwerven in de wereld van de
webtechnologie.
Ondanks een teruglopende economie en de malaise in de ICTbranche gaat het nog steeds erg goed met GX. Dat gaat natuurlijk
niet vanzelf. GX kenmerkt zich dan ook als een gezond bedrijf
met enthousiaste, hardwerkende, hoogopgeleide mensen die
hart hebben voor de ‘zaak’. GX richt zich op middelgrote en grote
organisaties binnen uiteenlopende markten (industrie, sportwereld,
overheid, uitgevers e.d). Onlangs wist GX een Amerikaanse
concurrent te verdringen bij Planet Internet en draait Planet.nl (toch
geen kleine jongen) tegenwoordig op de software van GX. Andere
organisaties waar GX met trots voor werkt zijn DaimlerChrysler

En nu we toch bezig zijn: het wordt me steeds duidelijker dat
computer-commando's en terminologie door mannen zijn bedacht.
Nu mijn beurt dus:
Man pages: Person pages
Hangman: Person_executed_by_an_oppressive_regime
Kill: Euthanise
Abort: Choice
Daemons: Spiritual guides
Renske
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Politically Correct
Vlissingen, Kapelle en nog veel
meer.

McDonalds aanklagen omdat je dik werd van hun voedsel, Phillip
Morris aanklagen omdat je ziek werd van hun sigaretten, de staat
aanklagen omdat die ene stoeptegel waar jij nou net over struikelde
een klein beetje scheef lag... je kunt het zo gek niet verzinnen of er
valt in de VS flink geld mee te verdienen!
Een aantal jaar geleden brak een nieuwe trend door: Politically
Correct. Met een gevarieerde samengestelde bevolking moet je
natuurlijk altijd uitkijken dat je, met wat je ook zegt, niemand te kort
doet, want naast verschillende rassen, culturen, en seksen zijn er
natuurlijk veel meer klassen die niet op hun teentjes getrapt willen
worden.
Hier volgt een lijstje hoe je ze, volgens morele en ethische correcte
standaarden, wel zou moeten noemen:
Lazy: Motivationally deficient.
Fat: Horizontally challenged.
Short: Vertically challenged.
Fail: Achieve a deficiency.
Dishonest: Ethically disoriented.
Clumsy: Uniquely coordinated.
Body Odor: Nondiscretionary fragrance.
Perverted: Sexually dysfunctional.
Worst: Least best.
Wrong: Differently logical.
Ugly: Cosmetically different.
Unemployed: Involuntarily leisured.
Dead: Living impaired.
Drunk: Chemically inconvenienced.
Ignorant: Knowledge-based non-possessor.
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Omdat vele GX-ers Informatica
hebben gestudeerd (er werken
bij ons momenteel 17 oud
Thalia-leden), heeft GX een
speciale band met de KUN en
met de studie Informatica (de
oprichters van GX waren o.a.
verantwoordelijk voor de eerste
websites van de studievereniging
Thalia en de vakgroep Informatica en voor de KUN Homepage). De
GX-dag is destijds spontaan ontstaan: oud-Thalia-leden zochten
een excuus om zelf nog een
stukje intro mee te pakken
en organiseerden een leuk
event voor tijdens de intro.
Inmiddels is de GX-dag
tijdens de introductiedagen
een fenomeen geworden;
mentoren kijken halsreikend
uit naar wat er dit jaar weer
op het programma staat.
Voorgaande jaren leerden
eerstejaars het bedrijf kennen tijdens activiteiten als lasergaming,
karten en paintballen. Traditioneel wordt de dag afgesloten met
een uitgebreide BBQ, biertjes in de ‘GX-tuin’, dansmatten op de
PS2 en elkaar via het netwerk afknallen. Wat GX dit jaar voor de
nieuwkomers in petto heeft??? De eerstejaars en mentoren komen
het als eerste te weten!
Kon men voorheen bij GX lekker indrinken voor het slotfeest, dit jaar
zal, door verkorting van de introdagen, het festijn daags na het
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Koken voor Weekends (I)
*****

(o.a. Mercedes), Unicef, Ajax, PSV, Voetbal International, gemeente
Maastricht, slotfeest plaatsvinden. Omdat we weten wat er in een
student omgaat zal de GX-dag pas in de middag beginnen. Maar om
alvast in het ritme te komen voor de week erna zal de GX-kroeg niet
zo laat sluiten als Dio... ;-)
Na een slopende introweek en met een flinke kater zullen
de studenten weer een onvergetelijke dag gaan beleven en
kennismaken met een bijzonder bedrijf.

Het fijne van koken voor een grote groep - zeg de 25 lui die op het
Thalia weekend gingen - is dat het minder nauwkeurig kan, omdat de
afwijking per persoon nog niet te groot is. Op twee personen is een
onsje meer of minder aanzienlijk; op 25 slechts 4 gram pp., dat is
niet te merken. Dus het is niet aan te raden om dit recept even door
25 te delen voor jezelf als je eenzaam op je studentenkamertje zit.
-------------------------------------

Interesse in GX als stage- of afstudeerbedrijf of als toekomstig
werkgever? Vraag voor informatie naar Leonie Verhees (P&O)
(leonie@gx.nl, 024-3888261).

3.5 kilo (bevroren) spinazie ;
1 kilo uien ;
2 grote bollen knoflook ;
halve liter slagroom ;
100g dille ; 50g peper

Thalia's Programmeer Raadsel

Dit was de oplossing van vorige keer, een mooi Thalia logo:
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****
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*****
**** *
*** **
** ***
* ****
En de enige die dit heeft opgelost was Bram Vonk. Gefeliciteerd!
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2 eetlepes sambal ;
2.5 kilo pasta ;
100ml olijfolie;
zout ;

------------------------------------Terwijl de spinazie smelt, snij je de uien in kleine stukjes en snijd
je de knoflook in plakjes. Die fruit je allemaal in veel olijfolie. Breng
ook water voor de pasta (5 liter) aan de kook. Uiteindelijk is de
spinazie gesmolten en is het vocht een beetje weggekookt. Kiep de
uien, knoflook, slagroom, en kruiden erbij. Roeren, 3 minuten laten
doorsudderen. Pasta koken, afgieten, en bij de spinazieprut doen.
Goed roeren. Serveren met nog wat extra geraspte kaas (kilozakken
zijn bij de Wit in de Hezelstraat te krijgen) en pijnboompitten.
Adriaan (meesterkok)

