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Oplossing Klaverkaarten (Thabloid 02, 2004/2005)
Van: 1
Naar: 2
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a) Allereerst nummeren we de plaatsen en geven we aan waar elke
positie naar toe gaat:
De kaart die op positie 1 start, komt na één keer schudden op
positie 2, vervolgens op posities 5, 12, 10, 9, 6 en 1. Dus na zeven
maal schudden komt deze weer op zijn beginpositie terecht. Hetzelfde
geldt ook voor de kaarten die starten op de overige zes posities in
deze cykel. De kaart op positie 3 maakt een cykel ter grootte 3, via
13 en 7. Kaart 4 blijft altijd op zijn plek en de kaart op positie 8 is na
twee keer schudden weer op zijn plek, na verwisseling met 11.
Alle kaarten zijn weer terug op hun oorspronkelijke plek als het
aantal keer dat geschud wordt een veelvoud is van alle cykellengtes,
dus van 7, 3, 1 en 2. De kleinste gemene veelvoud van deze getallen
is 42, dus na 42 keer schudden staan alle kaarten voor het eerst
weer op hun beginpositie.
b) Om het aantal benodigde schudbeurten te maximaliseren moeten
we een partitie van 13 vinden waarbij de kleinste gemene veelvoud
van de termen maximaal is. Het is eenvoudig na te gaan dat dit het
geval is bij een opsplitsing in cykels ter grootte 5, 4, 3 en 1, waarbij
dan 60 schudbeurten nodig zijn. Een mogelijke uitkomst van de
eerste schudbeurt is ♣3♣4♣5♣6♣2♣8♣9♣10♣7♣V♣H♣B♣A
Uit de vele juiste inzendingen die we hebben mogen ontvangen heeft
Thalia er één random getrokken. De winnaar van de iPod is geworden:
Fabian van den Broek. Gefeliciteerd Fabian!
Niks gewonnen? Niet getreurd. Deze Thabloid bevat weer een puzzel
waarmee je kans maakt op een fantastische prijs.
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PPC
Partners in Professional Computing BV, gevestigd nabij de universiteit
van Nijmegen, is een ICT-bedrijf gespecialiseerd in zoeksystemen,
database driven websites en logistieke maatwerk software via
internet.
Voor de verdere uitbreiding van deze werkzaamheden zoeken wij:
· C/C++/VB ontwikkelaars
· Website ontwikkelaars (.NET/ASP/SQL server)
· Systeembeheerder Microsoft netwerk & Microsoft internet servers
Voor alle bovenstaande functies zoeken wij iemand die zelfstandig
kan werken, eigen initiatief toont en binnen een informele werkkring
graag zijn bijdrage levert. Ook als je nog niet over alle benodigde
kennis beschikt maar het vak wil leren ben je welkom. Alle
werkzaamheden worden binnen ons eigen kantoor te Nijmegen
uitgevoerd en kunnen zowel in een parttime als fulltime verband
worden uitgevoerd.
Heb je interesse in een van bovenstaande functies, neem dan contact
op met:
Partners in Professional Computing BV
Drs Jack van Poll
Javastraat 68
Postbus 1144
6501 BC NIJMEGEN
T 024-3297777
F 024-3297778
E jack@ppcnet.nl

Thabloid

Van de Redactie
Beste Lezers en Lezeressen,
hier ligt hij dan toch eindelijk voor je: de nieuwste editie van de
Thabloid. Een stuk later dan gepland, maar daar waren wat
persoonlijke problemen schuldig aan. Dat kan altijd gebeuren; het
goede nieuws is natuurlijk dat je weer een nieuwe Thabloid in je
bezit hebt. Verder is de deadline voor de stukjes voor de nieuwe
editie verplaatst naar 9 juni.
Deze Thabloid staat er al bol van, maar toch wil ook ik er iets over
zeggen. Het gaat dit seizoen slecht met de ingezonden stukjes in
ons blad. Waar we vorig jaar edities hadden van 40 pagina’s, krijgen
we dit jaar met moeite 24 pagina’s gevuld. Ook zijn de ingezonden
stukken vrijwel altijd van dezelfde personen en ligt de gemiddelde
auteursleeftijd ver boven de 20. Hoe komt dat nu mensen? Ik heb
het geluk gehad dat ik al 6 zes jaar lid ben van deze mooie studievereniging. Het bestuur zorgt voor mooie activiteiten, een goede
organisatie, enz. en natuurlijk een fantastisch verenigingsblad.
Ik weet dat dit blad altijd met veel plezier gelezen wordt. Dit is nu
het vijfde jaar dat ik hoofdredacteur ben, en dit lustrum is ook mijn
laatste jaar. Laten we er dus met z’n allen voor zorgen dat de nieuwe
redactie om komt in het werk. Stuur massaal stukje in! Het mag
echt vanalles zijn. Als jij denkt dat de bevalling van je cavia een leuk
onderwerp is voor onze Thabloid, stuur er dan een stukje over op.
Hopelijk kan ik de volgende editie een hoop extra stukjes toevoegen,
met name van onze eerste en tweede jaars. Laat de Thabloid het
kwaliteitsblad blijven dat het al jaren geweest is!
Rest mij wederom niets meer dan jullie veel leesplezier te wensen,
Joost Koppers (Hoofdredacteur Thabloid)
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Van de Voorzitter
Lieve Leden,
Op de afgelopen ALV is duidelijk geworden dat de opkomst bij Thalia
evenementen een probleem is, vooral onder de eerste drie
jaargangen. Bij deze ook aan iedereen de vraag en specifiek aan de
eerste drie jaargangen: wat verwachten jullie van Thalia en wat kan
er beter? Graag hoor ik het of via de bestuursmailinglist
(info@thalia.nu) of persoonlijk (bijvoorbeeld een keer op een borrel).
Ow, en voor alle mensen die mij een mailtje willen sturen puur met
inhoud `42' (dat is tenslotte als informaticus of informatiekundige
het antwoord op alles...), dat antwoord weet ik al :)
Ik wil er voor gaan om organisatorisch en inhoudelijk een perfect
laatste deel van het verenigingsjaar neer te zetten. Goede
communicatie, veel (en leuke) evenementen, gezellige borrels en
gevulde Thabloids. Op deze manier kunnen we de wat minder
zichtbare leden beter betrekken! Maar voor dit alles is jullie hulp
nodig! Trek net zoals Erik Barendsen iedereen mee naar onze borrels
en evenementen of drink aan het eind van een (lange?) dag een
biertje in onze kantine (kan elke dag, daar is de bierkoelkast voor).
Ook zoeken we weer nieuwe bestuursleden voor komend jaar. Kijk
voor de precieze functieomschrijvingen even op de Thalia website,
dan weet je precies wat er van je verwacht wordt. Bestuurlijke
ervaring is niet noodzakelijk (maar natuurlijk wel fijntjes). Over
bestuur zijn wil ik persoonlijk toch nog een paar dingen kwijt (en ik
wilde er nog zo geen promo praatje van maken...). Ik ben in 2002
als penningmeester het bestuur ingekomen, met eigenlijk geen
bestuurlijke ervaring. Ik werd behoorlijk in het diepe gegooid, toch
heb ik hier veel van geleerd. Als penningmeester heb je eigenlijk met
elk onderdeel van de vereniging te maken, alles lijkt haast om het
geld te draaien... Mijn kennis over geldzaken is gigantisch
toegenomen, en ik weet nu behoorlijk de ins en outs van de
verenigingsgelden. Afgelopen jaar ben ik dan door de ALV geüpgrade
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Tegen half 4: Tijd om naar huis te gaan. Normaal wel werken tot 5
uur, maar nu is er een of andere suffe ALV van een of andere suffe
overkoepelende meuk waar ik heen moet. Anders krijg ik op mijn
kop van mijn voorzitter en dat wil je niet.
Kinderen: tijd voor bed, zoek een leuk baantje met een leuke baas
en ga ook aan het werk. Scheelt in je stufi & drank.
Leon Swinkels

Wel en Wee
Bas Tonissen: Ik vind het heerlijk om 's avonds even de thabloid
door te lezen, voordat ik ga aftrekken
Sjoerd Witjes: huhu, ik zei piemel
Renée Hoogveld: Knuth? Is die Nederlander? Huh nee? Maar hij is
toch Thalia-lid?
tgm: als iemand mij weer een mannetje maakt sla ik hem dood
tgm: heeft er iemand bezwaar tegen als ik deze goudvis opeet?
Martijn: Rene is snel gevuld
Matthijs: Jeetje nou krijg ik overal tieten
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Een dagje werk
Half 8, tijd om op te staan. De wekker is ongenadig en om kwart
over 8 sta ik dan toch echt naast mijn bedje. Niet wakker, niet blij,
maar levend en in staat om te douchen.
Kwart voor 9, tijd om hard weg te gaan. Net een beetje brood in
mijn hoofd gepompt en nu duizelig doordat ik eigenlijk te weinig tijd
had om adem te halen tusse het kauwen door. Jas aan en fietsen
maar en hopen dat de band het houdt.
5 over 9, net op tijd op mijn werk, maar nog steeds de enige die er
al is. Jammer, geen gezelligheid en geen collega's, maar bovendien
nog geen koffie. Eerst koffiezetten dan maar en weer hard aan het
werk.
Half 10, alle collega's zijn er nu wel, en ik ben hard aan het
programmeren om een bepaald stukje software werkzaam te krijgen.
Het is de bedoeling dat ik ergens automatisch iets laat genereren en
dat gaat niet al te makkelijk want er is veel voor nodig.
Half 1, lunchtijd. Samen met een collega naar de Albert Heijn om er
voor te zorgen dat er brood is en dat soort zooi. Lekkere filet
american erbij en smullen maar. Ben gelukkig ondertussen al klaar
met mijn taak voor deze ochtend.
Kwart over 1, Allang weer tijd om te beginnen, dus dan toch maar
aan de slag. Heb net de zooi van deze ochtend ge-cvs-commit en
nu kan ik door naar de volgende taak. Schiet al weer lekker op zo.
Lekker weer een beetje Java programmeren, kloten met templates
en css files en er dan ook nog eens voor zorgen dat je al je msn
contacten paraat houdt. Moet je best voor doorwerken, maar anders
is het ook geen uitdaging meer. Jeroen ( collega ) is ondertussen
zijn WoW karakter aan het finetunen en achter mij suizen de dartpijlen
door de lucht.
Je kunt wel merken dat het al middag is.

010011

tot voorzitter en dat bevalt me goed aangezien de meer
beleidsmatige kant en de samenwerking met andere verenigingen
me erg trok. Binnen Olympus (de bèta koepelvereniging, zit ik als
voorzitter tevens in) is veel werk te doen dat erg bepalend is voor
de toekomst. Ik ben ook een stuk beter thuis in officiële stukken
vanwege alle huishoudelijke reglementen van onder andere Thalia,
Olympus en het SOFv... mijn vermogen om ambtelijke zinnen te
smeden opdat niemand ze meer begrijpt is ook flink gestegen.
Wat ik in ieder geval heb gemerkt is dat deze tijd voor mij persoonlijk
een grote verrijking is. Onder andere door al die constitutieborrels
kom je vaak in contact met andere mensen (aka die leuke meid aan
de overkant is nu een stuk beter bereikbaar ;). Het is leuk om te
discussiëren met een rechten persoon over de impact van digitale
wereld en het is confronterend om met een taalkundige te praten
(ow wat kan ik toch slegd Nederlands). Ook de visie van anderen op
de wereld (ontwikkelingsstudies) of op het individu (psychologie) is
heel verschillend.
Je moet ook goed samenwerken, je gaat tenslotte met het hele
bestuur voor hetzelfde doel. Eendracht maakt macht, om maar een
voetbal kwoot aan te halen (voor het eerst en het laatst). Gegadigden
en andere geïnteresseerden dienen zich te melden bij loket 42 van
het bestuursgebouw van Thalia, met sollicitatieformulier 303a.g.
Groetjes,
van jullie Nerd voorzitter
Bernard
P.S. Voor bestuur krijg je ook nog een (kleine) compensatie van de
universiteit, indien interesse, meld effe.
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Flauwe bakken
Een vent, met drie pinguïns op de achterbank van zijn auto, wordt
aangehouden.
De agent controleert zijn papieren en zegt: “Okee, en als ik u was,
zou ik die pinguïns maar meenemen naar de dierentuin.”
De volgende dag wordt de man weer door de agent aangehouden,
wéér met de drie pinguïns op de achterbank.
Zegt die agent: “Ik had je toch gezegd dat je die pinguïns mee naar
de dierentuin moest nemen!”
“Ja,” zegt de man, “ze hebben genoten, en vandaag gaan we naar
het strand!”

Een psychiater tekent op een papiertje een vierkant en vraagt aan
de patiënt wat het is. Zegt de man: "Een kamer met naakte
vrouwen....." Vervolgens tekent hij twee vierkanten en weer vraagt
hij wat het voorstelt. "Twee kamers met naakte vrouwen." antwoordt
de man. Waarop de psychiater z'n conclusies trekt: "U bent seksueel
gestoord!"
Reageert de man: "Moet u zeggen, .....met uw vieze tekeningen...!"

Een dronken man komt in een kroeg en neemt nog een paar borrels.
Na een poosje gaat hij naar buiten, loopt naar de eerste de beste
auto, draait de tankdop eraf en gaat in te tank staan plassen. De
eigenaar van die auto loopt er naartoe en zegt: “Man, dat is toch
niet normaal!”
Zegt die dronken man: “Nee, dat is super.”

000101

‘Asterix & Wiske en het geheim van Lucky Luke’
anuit mijn diepst bewustzijn, borrelt het omhoog:
de angst voor stripfiguren, ik houd het niet meer droog.
Mijn pupillen verbreden, gevolgd door een ongetemd gevoel,
naakte lijnen, zachten kleuren, wat is toch het doel?
Plots ontdek ik schoonheid, of vertroebelt het mijn geest?
Het is als lauwe vloeistof, die door mijn lichaam racet.
Mijn gevoel verlaat mijn lichaam en geheel onverwacht
worden de klanken harder, het licht juist zacht.
Ik begin het te begrijpen, mijn gedachten slaan terug.
Ik probeer het gat te dichten, met een paarse plug.
Voortschrijdend inzicht heeft het overwonnen,
de kat jaagt nu op spinnen, als was ze uitgesponnen.
Beduust sluit ik mijn ogen...
de vrouw staat naakt en kromgebogen.

Kors Grogmokker & Willem de Vree
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Recept
Het ziet er naar uit dat er geen Thaliaweekend is dit jaar of volgend
-- althans, niet van het soort waar ik mijn kookkunsten op jullie kan
botvieren, dus geen linzenprut of rettichplakjes of andere
bizzarriteiten. Helaas…
Daarom maar iets anders, dat veel minder eng is. Pindakaaskoekjes.
Een Noord-Amerikaanse specialiteit, en hier best eng. Je moet wel
een beetje van pindakaas houden.
- 1/4 cup boter (ong. 50g)
- 1 cup bruine basterd suiker
- 1 ei
- 1 zakje vanillesuiker
- 1/2 cup pindakaas
(dat is 150g of zo -- hoeft niet heel nauwkeurig.
Schep maar ongeveer 1/3 uit een nieuwe pot
van 450g als het zover is.)
- snufje zout
- 1 1/4 cup (300ml) zelfrijzend bakmeel
Verwarm de oven tot 180 graden. In een kom, meng je boter, suiker,
vanillesuiker en zout door elkaar tot het glad is, dan klop je het ei
erdoor.
Vervolgens meng je de pindakaas er doorheen, dan is het bruine
klonterige drab. Niet aantrekkelijk. Dan het bloem er doorheen. Dat
wordt zwaar roeren, het laatste beetje mengen kan je misschien
met je handen doen (maak ze even nat, dan kleeft het niet zo). Nu
heb je een grote bruine bal. Rol het uit tot een zeer stevige drol, zeg
5cm dik. Snijd het in plakjes van 1cm dik en leg ze op een bakplaat
die je met bakpapier hebt bekleed. Nu het belangrijke: druk een
vork op de plakjes, zodat je een afdruk van de vork -- richeltjes -achterlaat. Anders is het niet echt. Een minuut of 12 bakken. De
koekjes worden nogal korrelig.

Je drinkt te veel koffie als:
De enige keer dat je stilstaat tijdens een aardbeving is.
Je de koffiepot schoon likt.
Je de werknemer van de maand bent bij het koffiehuis en je daar
niet eens werkt.
Je ogen open blijven tijdens het niezen.
Je op andermans nagels bijt.
Je handen zo trillen dat mensen ze gebruiken om hun cocktails te
mixen.
Je het oortje hebt versleten van je favoriete mok.
Je alleen naar vergaderingen gaat voor de gratis koffie.
Je vergeet de papiertjes van snoep af te halen voordat je het opeet.
Emile Ratelband vindt dat je kalm aan moet doen.
Je een miniatuur stad hebt gebouwd van plastic koffieroerdertjes.
Mensen duizelig worden als ze naar je kijken.
Je gecremeerd wilt worden, zodat je de rest van de eeuwigheid in
een koffiekan kunt doorbrengen.
Je terug wilt komen als koffiekopje in je volgende leven.
Je verjaardag een nationale vakantiedag dag in Brazilië is.
Je alleen gaat slapen, zodat je wakker kunt worden en koffie kunt
ruiken.
Je je katten 'melk' en 'suiker' noemt.
Je dronken wordt zodat je weer op kunt knappen.
Je perfect Arabisch spreekt zonder 1 les.
Je een plaatje van je koffiemok op je koffiemok hebt.
Je niet meer wacht tot het water kookt.
Je niet kwaad wordt, maar kookt.
Je twee favoriete dingen in het leven koffie voor en koffie na zijn.
Je je tweede kopje niet meer kunt herinneren.
Je je hond helpt zijn staart te achtervolgen.
Je EHBO trommel een infuus met koffie bevat.

Adriaan de Groot (meesterkok)
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Kantineperikelen
Situatieschets:
Woensdagmiddag, pauzetijd. Heel de dag al college gehad, zwaar klote.
Stinkende docent die nog niet eens aardig is. Gelukkig kun je even naar de
kantine, lekker relaxen met je vrienden en kennissen. Even alle schijtzooi
vergeten en het hebben over de meer alledaagse zaken van het leven
onder het genot van een blikje cola en een tosti.

Maar helaas, geen kantinepersoneel te bekennen, geen eten, geen
drinken en alleen maar ergernis.
Dit is een situatie die we allemaal maar al te goed kennen. Hebben
we zin om in de kantine iets te gaan eten of te gaan drinken, dan is
er weer eens niemand die iets verkoopt. Geen wiskundige, geen
bioloog en al helemaal geen informaticus.
Een probleem dat erkend wordt door Olympus en waar we met
man en macht mee aan het werk zijn. Om dit probleem aan te
kunnen pakken hebben we een nieuwe structuur voor de kantines
bedacht, waardoor de communicatie binnen de kantines en de
communicatie naar Olympus toe beter moet verlopen.
De contactpersoon voor alle kantinemedewerkers binnen onze
kantine ben ik, Léon Swinkels, nu officieel geworden. Mijn collega
aan de andere kant is Geert-Jan Besjes, die lange natuurkundige die
zich altijd buigt over onze tafelvoetbaltafel.
Verder mogen wij beiden weer zeuren tegen iemand binnen Olympus,
namelijk Stijn Meurkens, klein mannetje, wiskundige, raar hoofd. Je
herkent hem wel.
De bedoeling is nu, dat alle problematiek binnen onze kantine door
mij opgelost wordt, dus dat er mensen zijn om diensten te draaien,
om de inkoop te regelen en dan ook nog eens zorgen dat alle
biologisch afbreekbare schillen door de biologen zelf opgeruimd
worden. Geen geringe opgave, zeker niet voor iemand alleen.
En daarom wilde ik nogmaals een beroep doen op jullie vrije tijd,
werklust en hart voor de vereniging! Komt allen helpen in de kantine,

000111

Theme Song:
Going out, staying in
Making noise, play to win.
I like her, I like him.
He can dance, She can sing.
Going shopping, dvds, new cds,
Magazines, junk food, fast shoes,
I got you and you got me.
Girlstuff, Boystuff.
Girlstuff, Boystuff.
Girlstuff, and don't forget the boy stuff.
Girlstuff, Boystuff.
We love our stuff and we can't get enough of it,
Hanna,
Reanne,
T(h)alia,
Jason,
Ben,
Simon,
Girlstuff, boystuff
Girlstuff, boystuff
Girlstuff, and don't forget the boystuff
Girlstuff, boystuff
We love our stuff and we can't get enough of it.
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Hanna, het modepopje van de groep, is altijd in de weer om de
nieuwste mode te kopen en/of te dragen. Verder heeft ze een
obsessie voor merken en make-up en voelt zich waarschijnlijk
onzeker zonder de nieuwste outfit.

zorg ervoor dat je zelf een tosti hebt die ook nog eens gebakken is
op een schoon tosti-ijzer. Kom helpen en zit op een schone bank.
Kom helpen en maak anderen blij. Kom helpen en krijg T-Bytes Kom
helpen en schrijf het later op je CV!

Jason, de broer van, is de coole gast van de groep, zeer 'laid-back'
en houdt van muziek. In de ogen van een 14-jarige meisje is dit
natuurlijk het beste wat je kunt krijgen en hij heeft het hier natuurlijk
ook heel zwaar mee.

Maar bovenal: kom helpen en krijg gratis koffie!!

Ben is onze wannabee van de groep. Ben denkt feitelijk dat hij de
coole gast is en alle meisjes hem leuk vinden. Helaas voor Ben....
dat is Jason.
Simon hij is het brein van de groep, houdt van computers, maar is
helaas niet de coolste. Mogelijk door zijn grote vierkante bril.
Zo...als jullie het nu nog niet willen kijken, een laatste teaser op de
volgende pagina, namelijk de tekst van de 'Theme-song', zodat jullie
als jullie gaan kijken gewoon lekker mee kunnen zingen (boetes
voor geluidsoverlast zijn niet declareerbaar bij Thalia, de Thabloid of
enige persoon hieraan verbonden).
Tot de volgende Plagiaat, het Thalia Plagiaat Team.

Leon Swinkels (kantinecommissaris Thalia)

Puzzel: Koning Midas
Wie kent niet de mythologische koning Midas? Hij vroeg aan de god
Dionysus de gave om alles wat hij aanraakte in goud te laten
veranderen. Zijn wens werd vervuld maar de koning werd hier niet
gelukkig van (hij kon niets meer eten en veranderde zijn dochter in
goud). Hij werd van zijn gave verlost door zich te baden in de Pactolus
rivier en trok zich terug om als boer te leven op het platte land.
Toen hij stierf las zijn zoon Lityerses Midas’ testament. Hierin stonden
wat verassende mededelingen.
Ten eerste had Midas nog vijf zonen in een boerderij iets verderop.
Ten tweede had Koning Midas een formidabel fortuin opgebouwd dat
opgeslagen lag in een geheim paleis. In dit paleis stonden in iedere
kamer evenveel kisten als er kamers waren in het gehele paleis. In
iedere kist lagen evenveel goudstukken als er kisten in de kamer
stonden.
De wens van Midas was dat er één kist met goudstukken naar zijn
trouwe kapper ging. Het overige geld moest eerlijk worden verdeeld
over de zes broers.
De vraag: Is een eerlijke verdeling in alle gevallen mogelijk?
Stuur je oplossing met bewijs naar nieuws@thalia.nu en maak kans
op een leuke prijs.
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Herinneringen Thalia Lustrum 2000

Plagiaat

In 2005 wordt Thalia 15 jaar. Dit wordt gevierd in een speciale
lustrumweek die begint op 7 november. Om vooral diegene die hier
korter dan vijf jaar rondlopen alvast enigszins warm te laten lopen
voor dit derde lustrum van Thalia een impressie van het vorige
lustrum. In de komende Thabloids zullen enkele Thalialeden hun
belevenissen van 2000 met ons delen. Deze editie hebben we twee
ervaren leden bereid gevonden om hun ervaringen met ons te delen.

Altijd al gedacht dat naast onze Thalia, geen andere is? Ja, dan heb
je het fout. Er is namelijk een tekenfilm die 'Girlstuff/Boystuff' heet.
In deze tekenfilm speelt een Talia. Zoals je ziet proberen de
producers van de serie het alziende oog van het Thalia Plagiaat
Team, te omzeilen, maar wij trappen niet in zo'n eenvoudige
verbastering. Natuurlijk zijn jullie nu hartstikke geïnteresseerd in
deze tekenfilm, maar voordat jullie naar het dichtstbijzijnde
televisietoestel springen en het afstellen op Foxkids, of Jetix zoals
het tegenwoordig heet, eerst een korte inleiding in de wereld die
'Girlstuff/Boystuff' heet.

Ten tijde van het tweede lustrum waren zij tweedejaars studenten
informatica. Nog niet geheel geïntegreerd hielp een explosief jaar
vol met coole activiteiten om meer studiegenoten beter te leren
kennen. Hier volgen de lustrum 2000 herinneringen van Matthijs
Mekking en Richard Jaspers.
Richard Jaspers
“Er zijn veel geweldige activiteiten geweest, zoals schaatsen, skiën,
Oudhollandse spelen, het weekend, naar het casino om je
studiefinanciering te vergokken en uiteraard het lustrumfeest.
Het waren niet alleen de activiteiten die geweldig waren, ook de
sfeer en het doen van activiteiten samen met je mede-thalia-leden
maakten deze week tot een onuitwisbare geweldige herinnering. Je
leert zo je medestudenten op een andere manier kennen.
Hetgeen me het beste is bijgebleven is het skiën (voor de rest
waarschijnlijk té veel alcohol :) ). Ik weet nog als de dag van gisteren
hoe we naar Snowworld in Zoetermeer gingen met de trein, hoe
cool het skiën was en hoe uitgeput we weer terug naar Nijmegen
gingen.
Goede raad mocht je ooit gaan skiën, neem handschoenen mee! Ik
was ze vergeten en had de rest van de dag nog bevroren vingers...
Elke ochtend was het weer een feest om op te staan, omdat je wist
wat er die dag ging gebeuren, en dat in een koude regenachtige
week in november 2000.”
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Girlstuff/Boystuff is een tekenfilm gericht op de 'tieners' van vandaag,
dus uitstekend geschikt voor de informatica- en informatiekundestudenten. Er zit zelfs naast T(h)alia nog een karakter in waar
sommige van ons zich mee kunnen identificeren. Maar later meer
hierover. De serie gaat over 6 tieners van ongeveer 14 jaar, die
vrienden voor altijd zijn. Weet je nog hoe dat was 14 jaar, de
onzekerheid van vriendjes en vriendinnetjes, de eeuwige strijd met
je ouders over hoe volwassen je bent. Girlstuff/Boystuff bespreekt
dezelfde problemen en kijkt hoe onze jonge vrienden hierop reageren,
dus als je nog niet helemaal door je pubertijd heen bent....
Nou jullie in de wereld die GSBS heet zitten, even de hoofdpersonen
voorstellen. We beginnen natuurlijk met het meisje dat de aanleiding
voor dit artikel is geweest.
T(h)alia is een beetje verlegen bij jongens die ze leuk vindt (hmm
dat klinkt bekend), maar komt helemaal los als ze bij haar beste
vrienden is. Ze heeft verder nog een broer die ook in dit
vriendengroepje zit, genaamd Jason.
Reanne is onze standaard hippiebioloog. Ze houdt van de aarde en
van de beestjes en is niet bang om haar gevoelens/mening aan
iedereen die toevallig in de buurt is te vertellen.
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Matthijs Mekking

Quinity biedt jou de beste omgeving om
snel te groeien in je vak. Wij besteden veel
aandacht aan persoonlijke ontwikkeling,
interne opleiding en kennisoverdracht. In
een collegiale sfeer krijg je intensieve

JAVA/J2EE Ontwikkelaars (junior en medior)
Je voert in afwisselende rollen complete projecten uit: van functioneel en
technisch ontwerp tot en met de bouw en implementatie. Je gebruikt
objectgeoriënteerde ontwerptechnieken, design patterns en frameworks.
Bij voorkeur heb je ervaring met Java, JSP en Servlets.

begeleiding van ervaren specialisten. Met
ruim 50 J2EE-specialisten is Quinity zeer

Infrastructuurspecialisten

succesvol in het leveren van maatwerk

Je ontwerpt en implementeert infrastructuren bij grote, financiële

eBusiness oplossingen.

instellingen. Je hebt bij voorkeur kennis en/of ervaring met J2EE
applicatieservers, webservers, relationele databases, Windows en

Biltstraat 449

Unix/Linux operating systemen.

Postbus 13097
3507 LB Utrecht

Studentenscout
Je werft laatstejaars studenten voor onze vacatures en

Telefoon: +31 (0)30 2335999
www.quinity.com

afstudeeropdrachten. Voor iedere student die bij ons in dienst treedt of
afstudeert, ontvang je een aanzienlijke vergoeding en tijdelijk een iPod!
Kijk op onze website voor de regeling.

“Ook al heb ik lang niet alles meegedaan, het staat als een van mijn
mooie herinneringen in mijn geheugen gegrift:
Op een snowboard van een sneeuwheuvel afglijden, terwijl je je de
dag ervoor ook al op glad ijs bevond.
Tot diep in de nacht doorfeesten, en ‘s ochtends paraat voor een
Oudhollandse spellendag.
Van je medestudenten te weten komen dat ze gokken wel leuk
vinden, maar zingen in de bus niet.
Een paal beklimmen alleen als die van hout is.
Een berg beklimmen alleen als je geen kater hebt.
Eten, maar vooral ook drinken.
Zwevend door de lucht, en zweverig in je hoofd.
Kegels die je moest omgooien, maar waar je ‘s ochtends mee wakker
werd.
Niet gaan mountainbiken met je witste kleren aan.”

Afstudeeropdrachten
Wij hebben meerdere afstudeeropdrachten beschikbaar voor laatstejaars
studenten Informatica.

Profiel van onze nieuwe collega's
Wij zijn op zoek naar collega's met een afgeronde VWO en bèta
HBO/WO-opleiding en bij voorkeur relevante ervaring.

Maak kans op een iPod!

7 november is er weer een gelegenheid om een week lang
gezamenlijk het lustrum van onze studievereniging te vieren. Maak
dus gebruik van deze unieke kans om het lustrum mee te maken en
een hele week coole activiteiten te doen met je mede-thalia-leden,
proef de sfeer en beleef het lustrum. Laat deze kans niet voorbijgaan!
Houd de website in de gaten voor meer informatie: http://
www.thalia.nu/lustrum
Matthijs Mekking & Richard Jaspers

Lees meer op www.quinity.com

Stuur jouw CV en cijferlijsten met een korte motivatie naar
jobs@quinity.com. Neem voor meer informatie contact op met
Lonneke Baas of kijk op onze website.
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Wat gaan we de komende tijd doen? Uiteraard staan er naast de
gebruikelijke borrels weer een aantal evenementen op het rooster!
Hieronder hebben we de evenementen voor het komende jaar nog
eens voor je opgesomd.

toekomst. Sprekers kregen de mogelijkheid om over onderwerpen
als computergames, films, digital storytelling, entertainment robots
en video on demand te spreken tijdens het symposium. De vraag,
waarop we middels dit symposium een antwoord hoopte te
verkrijgen, luidt: “Hoe zal entertainment onder invloed van de
informatietechnologie er in de toekomst uitzien?”

Van de EvenementenCie

Batavieren Race
Dit jaar hebben Thalia en DESDA samen een team gevormd voor de
landelijke Batavierenrace! Het waren 2 superdagen! We zijn met
een gehuurd busje richting Enschede gereden en tussendoor werden
we van alle gemakken voorzien. Het evenement vond plaats op
23,24 april 2005.
Wat is de Batavierenrace? Dit is ‘s-werelds grootste estafetteloop,
Nederlandse vormen verschillende teams en lopen ruim 175 km in
25 etappes. Aan het einde van het weekend is er een grootschalig
studentenfeest en dit alles wordt georganiseerd in Enschede. Ook
slaapplaatsen zijn daar geen probleem. Iedereen kan kiezen uit een
aantal afstanden en wordt zo ingepland.
Thalia Bowling
Het drukste evenement van het jaar is ook weer achter de rug!
Het bowlingtoernooi werd gehouden in bowlingcentrum
“Ol Round” op de Heyendaalseweg 90 (schuin tegenover
studentenhuisvesting hoogeveldt) op donderdag 28 april. Men was
welkom vanaf 21:30 tot 00:30. Kortom een leuke avond bowlen
tegen de andere (niet) leden!

Zeilevenement
Op dit moment wordt er onderhandeld met Studentenvereniging
“De Loefbijter” om een zeildag te ontwikkelen. Dit evenement zal
plaatsvinden begin juni echter is het nog niet 100% zeker of dit
evenement door kan gaan. Uiteraard doen we er alles aan om dit
toch leuke evenement door te zetten. Mocht je verder nog
geïnteresseerd zijn in zeilen in het algemeen tijdens je dynamische
studententijd, kun je altijd informeren bij Studentenvereniging “De
Loefbijter” of bij Freek Verbeek (Thalialid en Bestuursvoorzitter van
de Loefbijter).
Mocht het zo zijn dat het zeilevenement niet doorgaat, zijn we aan
het kijken of we een picknick kunnen organiseren met een andere
vereniging met natuurlijk de nodige koude biertjes. Heb jij nog ideeën
of voorstellen? Ben jij geïnteresseerd in het worden van een
commissielid of zelfs een bestuurslid? Laat ons het dan weten!
mailto:info@thalia.nu

Landelijk digitainment symposium
Kijk voor meer informatie op http://digitainment.snic.nl. Op 11 mei,
vond een groot landelijk symposium in samenwerking met andere
studieverenigingen, in de Pieterskerk in Leiden, met sprekers uit het
buitenland en een behoorlijk comite van Advies plaats.
Het onderwerp van het symposium, is zoals de naam ‘Digitainment’
al doet vermoeden, Informatietechnologie voor entertainment in de

001011

001100

