Redactioneel
Zo midden in de tentamenweken
is er toch weer een VriMiBo om
even alle stress weg te drinken
met een overheerlijk biertje in
de
Tombe.
Voor
een
aantal
mensen wordt het een spannende
borrel waar ze hun cijfer voor
ESP terug krijgen. Als SUNredactie hopen we natuurlijk
dat
jullie
allemaal
een
voldoende hebben!
Verder is er deze week een
kleine
overwinning
geboekt
tegen
de
plannen
van
het
kabinet
om
nog
meer
uren
wiskunde
te
schrappen.
Op
dinsdag heeft de Tweede Kamer
gelukkig aangegeven dat onze
minister van onderwijs met een
nieuw voorstel moet komen voor
de nieuwe tweede fase
die in
2007
ingevoerd
zou
moeten
worden. Deze opdracht van de
tweede
kamere
is
mede
geinspireerd door de technische
studieverenigingen
in
Nederland. Voor het debat in de
Tweede Kamer is er een tentamen
voorgelegd
aan
de
Tweede
Kamerleden. Onder de studenten
die dit tentamen afnamen was
ook
onze
eigen
President
aanwezig. Nu hopen dat Maria
tot inkeer komt. In deze Sun
ook een puzzel om je wiskundige
inzicht te testen.

Agenda
27 jan VriMiBo
3 feb Afstuderen TomL + VriMiBo
6 feb Lasergamen
8 feb Lezing: HD TV (Philips)
10 feb Afstuderen Barry +
VriMiBo
14 feb Excursie Astron
18 feb Ouderdag
2 mrt EWI-trip Praag
21 mrt Excursie Oce

Lieve Sunny
Ik wil graag skiën, maar ik zit
niet in het bestuur. Hoe moet
ik
dat
nu
regelen?
Een ski-fanaat
Lieve ski-fanaat,
Ik kan me helemaal vinden in
jouw probleem. Sunny wil ook
graag skiën, maar gaat dat maar

niet doen nu er drie (50%) van
de bestuursleden ruim een week
gaan skiën. Iemand moet toch al
die
arme
EL-ers
blijven
ondersteunen tijdens hun zware
tentamenweek. Daarom zal Sunny
ook volgende week weer voor een
opbeurende
SUN
zorgen,
misschien dat je daarmee kan
helpen en dan gaan wij daarna
op vakantie :-) Dan kan het
bestuur
vanaf
dan
de
verantwoordelijkheid
op
zich
nemen om voor de EL-ers te
zorgen aangezien Sunny daar nu
zo haar best voor doet.
Liefs, Sunny?

nieuwste
haar
wavelets
van
Schwartzkopf. Hmmmmm, misschien
toch maar gelijk een meter? Die
offset van 5 bier komt toch wel
op. We moeten wel oppassen voor
oversampling, dus enige orde in
het consumerend vermogen is wel
nodig. Stel je eens voor, je
zult toch maar uit fase bier
drinken? Sigma Delta!

Sunny says...
Studenten klagen over
wiskundeonderwijs.

slecht

De
integratie
van
weinig
lesgelden
levert
een
differentiatie van kennis op.

Puuzel
In onderstaand figuur, heeft de
grijze rechtoek de afmeting van
7 cm x 14 cm. Wat is de straal
van de cirkel.

3 bier en 1 SINAD
Ow, nee ik bedoel uiteraard
gewoon een cola. Tenzij iemand
FF T wil zetten, och nee, laat
dat
maar
zitten!
Poe,
zo
spannend, de uitslag van ESP.
Velen van de borrelaars zijn in
afwachting van een cijfer. Na
weken
van
college,
een
practicum
en
een
3-delig
project,
is
een
cijfer
ontstaan,
bestaande
uit
3
componenten. Het is alleen de
vraag of deze waardering door
middel van een Matlab scriptje
wordt getransformeerd of dat
Cees
en
Bram
deze
gefaxt
krijgen uit de Tombe. Misschien
toch maar 6 bier en geen fris?
Gezellig
met
je
vrienden,
Roland, Danny, Shebby, Mariella
& Hanning nog even napraten
over synthesizers. Echter na
een tijdje verplaats je toch je
window naar leukere domeinen
zoals gezichtsverzorging en de

Recept van de Tweek
Shoarma-Spinazietaart (4p)
Ingrediënten: 400 g shoarma, 1
groot pak spinazie (diepvries),
1 bakje champignons, 2 rode
paprika's, 1 of 2 pakjes mon
chou, 1 zakje cashewnoten (of
minder),1
pakje
bladerdeeg
(zoveel als nodig om de schaal
te
bekleden),
1/8
liter
slagroom, 4-5 eieren peper. Een
magnetron kan hier goed werk
verrichten.
Bereidingswijze:
Spinazie
ontdooien en zoveel mogelijk
vocht
afgieten
(uitknijpen).
Shoarmavlees aanbraden, paprika
en
champignons erbij (beide
gesneden). Als de champignons
een beetje bruin zijn, pan van
het gas en spinazie er doorheen
roeren.
Schaal
invetten
en
bekleden
met
bladerdeeg.
Shoarmamengsel
erin
gooien.
Cashewnoten
fijnhakken
(bijvoorbeeld in keukenmachine
of in schone theedoek doen en
dan
slaan
met
een
zwaar
voorwerp, deegroller voldoet)
en over de prut strooien. Mon
Chou in dunne plakjes snijden
(is erg moeilijk, hoe kouder de
kaas des te makkelijker het
gaat) en over de vulling heen
leggen. Slagroom en eieren door
elkaar
mengen, beetje peper
erbij en dan gelijkmatig over
de taart gieten. Naar keuze ook
de
bovenkant
van
de
taart
dichtmaken
met
bladerdeeg.
Ongeveer 30 minuten op 180-200
graden (voorverwarmde oven).
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