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Leden van de SV SBC werken zichzelf in het zweet.

Speciale verjaardag in  
Sunset Valley
Sunset Valley viert een 
wel heel special feestje 
deze maand. Eén van de 
meest promintente clubs 
van de stad wordt 1 jaar. 
Reden genoeg voor een 
feestje.

SUNSET VALLEY – 
Niemand kon nog over 
iets anders praten in de 
afgelopen weken. Eén 
van de meest bekende 
en geliefde clubs wordt 
namelijk 1 jaar deze 
maand. En dat is natuurli-

jk reden voor een speciaal 
feestje. Je wordt namelijk 
niet ieder jaar 1.

“We zijn zo blij met dit 
speciale moment. We 
hadden nooit gedacht dat 
we zo populair zouden 
worden.” Maar wie zijn 
‘we’? Nou, niemand mind-
er dan de Sunset Valley 
Sport Boeken Club (of SV 
SBC in het kort). “Ja, één 
jaar geleden ben ik deze 
club begonnen, maar 
verwachtte niet veel 

leden. Ik had het mis,” 
zegt Jim Boeker trots. De 
SV SBC opende exact 1 
jaar geleden haar deuren, 
op 1 Juli. Het idee achter 
de club is dat mensen die 
van sporten houden, ook 
graag lezen. “Maar vaak 
vonden ze geen plek waar 
ze beiden konden doen.”

De club bied de mogeli-
jkheid om jezelf in het 
zweet te werken, terwijl 
je je favoriete boeken 
leest. En de formule 

werkt.
“Ik hou echt van zwem-
men, maar kon nergens 
een zwembad vinden 
waar ik m’n boek mee 
mocht nemen. Bij de SV 
SBC kan ik m’n baantjes 
trekken terwijl ik lees,” 
zegt Job Jansma, lid vanaf 
het begin.

Het feest van de ee-
rste verjaardag beloofd 
een groot spektakel te 
worden. Dus neem je 
zwembroek en favoriete 
boek mee en kom naar 
het Sunset Valley zwem-
bad. “We zullen daar een 
demonstratie geven van 
onze activiteiten. Dus het 
feest is voor iedereen; 
jong en oud, sportief en 
bankzitters!”
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Spetterend op-
treden Aqua’s
In het concertgebouw 
heeft afgelopen week 
het eerste watercon-
cert plaats gevonden. De 
Aqua’s, zoals de steeds 
bekender wordende band 
heet, maken gebruik 
van vissenkommen, wa-
terkokers, glazen, stortb-
akken en zelfs waterbal-
lonnen om muziek mee te 
maken. Het was een groot 
succes, al klaagden som-
mige Sims die op de voor-
ste rij hadden gezeten 
over natte kleding. Aan 
hen is een bon voor een 
gratis droogbeurt in de 
wasserette aangeboden, 
gewassen was het im-
mers al. Geen bon gekre-
gen? Neem contact op via 
events@svtim.es.

Groen bedrijf 
nu failliet
Het ‘100% groen’-bedrijf, 
waarover eerder in deze 
krant gesproken is, is 
failliet gegaan. Directeur 
P. Smit zegt: ‘We accep-
teerden geen papiergeld 
om bomen te sparen, 
maar het gevolg was dat 
niemand hier meer iets 
wilde kopen!’ Een an-
der probleem was dat 
haast alle werknemers 
zelf ontslag namen. Het 
kantoorgebouw staat nu 
leeg, op de vele bomen en 
planten en een vergeten 
bureaustoel na. ‘We moe-
ten het gebouw nu verko-
pen, maar gek genoeg 
heeft geen enkele koper 
interesse getoond!’ 

Waar de fontein eerst was is nu een groot leeg plein

Parkfontein doorbreekt 
dampkring
Parkgangers moeten 
het tijdelijk zonder fon-
tein doen nu deze zich 
door een bizar ongeluk 
buiten de dampkring 
bevindt

De fontein in het park in 
het centrum van Sunset 
Valley was vorige week 
het slachtoffer van een 
tamelijk ongelukkig on-
geval toen een vrachtauto 
die wasmiddel vervoerde 
na een uitwijkmanoeu-
vre tegen de fontein tot 
stilstand kwam. Het was-
middel in kwestie, aldus 
fabrikant Foetsieflek ‘het 
meest geconcentreerde 
en daarmee krachtigste 

waspoeder ooit’, was een 
prototype dat juist van de 
fabriek naar het labora-
torium werd getranspor-
teerd om te testen of het 
niet té krachtig was.
Toen de vrachtwagen 
omstreeks één uur ’s mid-
dags het kruispunt bij het 
park naderde moest de 
bestuurder volgens oog-
getuigen uitwijken voor 
een groepje overstekende 
knaagdieren. Deze ver-
loor vervolgens de macht 
over het stuur en botste 
zijdelings tegen de fon-
tein.
De volledige lading was-
poeder daarna de fontein 
in. De vraag van de fab-

rikant of de formule te 
krachtig was kon al gauw 
beantwoord worden met 
een grote ‘ja’ toen de fon-
tein binnen de kortste 
keren volledig wit zag 
van het schuim en zich 
zeepbellen begonnen te 
vormen ter grootte van 
het gemeentehuis.
,,Het was een apocalyp-
tisch schouwspel!’’ roept 
ooggetuige Felicia Tim-
merman overstuur. 
Een zeepbel omsloot de 
fontein. Volgens astron-
omen bevindt deze zich 
nu in de ruimte.

MENINGEN
Sunset Valley Times is al één jaar online! Wat zou 
je graag nog verbeterd zien?
Wat denkt ons panel van deze stelling?

Richard Jacobs
Lijvige vriend

Amanda de 
Ruiter 
Neo hippie

Bill Hendriks 
Bullebak

Een eetbare ver-
sie! Wacht... wat 
bedoelen jullie 
met ‘online’?

Alle negatieve 
artikels moeten 
verboden worden 
en vervangen 
worden door 
betogen die voor 
het legaliseren 
van harddrugs 
pleiten!

Meer pa-
gina’s! Dan kan 
ik de nerdjes nog 
harder slaan! 
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Doe je huid en jezelf goed: douche met je kleren aan

Gekleed douchen: de nieuw-
ste trend
Wetenschappers heb-
ben een aantal opmer-
kelijke ontdekkingen 
gedaan omtrend onze 
douche gewoontes.  

Men douchet al sinds 
mensenheugenis. Na een 
dag hard werken in de 
tuin, spring je even onder 
de douche om al dat 
zweet en viezigheid van 
je af te wassen. Normaal 
douche je in je blootje, 
maar wetenschappers 
hebben uitgevonden dat 
gekleed douchen eigen-
lijk veel beter is voor je.

We vroegen aan profes-
sor Willem Ërîn van het 
Sunset Valley departe-
ment van gezondheid 
& wetenschap waarom 
gekleed douchen beter is.  
“Als mensen naakt 
douchen, worden ze 
blootgesteld aan een 
hoop heet water. Dit is 
slecht voor de huid. Als 
je je kleren aanhoudt, is 
je lichaam niet in direct 

contact met het hete wa-
ter, dus het is minder 
schadelijk.”
Milieuactivisten hebben 
deze nieuwe vorm van 
douchen ook al omarmd. 
We spraken met Mitch-
el Preuts van Redwar. 
“Mensen wassen hun 
kleren apart in de was-
machine. Dit gebruikt on-
nodig extra water. Maar 
als mensen zichzelf en 
hun kleren in de douche 
wassen, bespaar je daar-
mee water!”

Niet alleen het “gewone 
volk” lijkt profijt te heb-
ben van deze nieuwe 
trend. Ook in bepaalde 
banen lijkt het dat gekleed 
douchen voordelen heeft.
“Als wij een brandend ge-
bouw binnengaan, moe-
ten we uitkijken dat ons 
uniform geen vlam vat. 
Je weet wel, omdat het 
droog is enzo. Daarom 
beveel ik mijn mannen 
om even snel onder de 
douche te springen in 

hun uniform, voordat we 
uitrukken. Ze zijn dan 
nat en zullen dus minder 
snel in vlam vatten. En ik 
vind het ook gewoon heel 
grappig, maar zeg ze maar 
niet dat ik dat zei,” aldus 
Harry Vlamvuur van de 
Sunset Valley brandweer.

Of deze trend nu echt 
populairder gaat zijn dan 
naakt douchen, weten we 
nog niet!

Herrie in de 
keuken
Een oproep voor ieder-
een de afgelopen maand 
een keukenmachine heeft 
gekocht van het merk 
KeukenPret. De hakmes-
sen draaien een kwart 
seconde te langzaam 
waardoor wortels van 
gemiddeld formaat niet 
goed worden gehakt. Het 
gevolg is dat de stukken 
wortel te groot zijn voor 
wortelcake maar te klein 
om als avond maaltijd te 
dienen. “Mijn dinertje 
was verprutst door het 
verkeerde formaat van 
de wortels,” aldus een 
gedupeerde. Daarom 
verzoeken we u het ap-
paraat op te sturen naar 
wijzijngeenoplichters@
keukenmaffia.sn en dan 
zult u onder vermelding 
van uw naam en adres 
zo spoedig mogelijk een 
nieuwe ontvangen met 
als goedmaker een tand-
enborstelopzetstuk zodat 
u ook snel uw kunstgebit 
kunt reinigen! 
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Dankzij Jared Frio krijgen deze Sims hun normale zicht weer terug

Oorzaak scheelkijken 
gevonden
Na een warrig onder-
zoek kunnen Sims 
eindelijk weer recht 
vooruit kijken.

Sinds een paar weken zijn 
steeds meer Sims regel-
matig scheel gaan kijken, 
waardoor ze hoofdpijn 
en een wazig zicht krij-
gen. Omdat dit voor veel 
ziekmeldingen zorgde, 
wilde de autoriteiten van 
Sunset Valley zo snel mo-
gelijk de oorzaak van dit 
probleem vinden.

Eerst werd al het voedsel 
in Sunset Valley tegelijk 
getest. Dit veroorzaak-
te een hongersnood en 
daarmee nog meer Sims 
die niet konden werken. 
Het gaf ook geen ver-

helderende resultaten. 
Toen kregen televisie- en 
computerschermen de 
schuld, maar aangezien 
die er al jaren zijn en het 
scheelkijken kortgeleden 
begonnen is, kon dit de 
oorzaak ook niet zijn.

Iedereen begon elkaar te 
beschuldigen.
Maar gisteren riep Jared 
Frio vanuit het niets: “Het 
zit in het drinkwater!” Een 
analyse toonde aan dat er 
inderdaad een bepaalde 
bacterie in het drinkwa-
ter zat en dat deze in-
derdaad het scheelkijken 
veroorzaakte. Hoe Jared 
Frio dit wist, weet nie-
mand, maar omdat ieder-
een blij is, geeft niemand 
er ook echt iets om.

VAN DE REDACTEUR

Door Wouter S. 
Hoofdredacteur

Vandaag vieren we ons 
één-jarig bestaan als een 
online krant. Uiteraard 
bestonden we al 
als krant sinds 
1732, maar we 
hadden nog geen 
activiteiten op het 
internet tot vo-
rig jaar, toen de 
familie Landgraaf 
besloot om een 
donatie te doen 
om ons bedrijf 
te moderniseren. De 
oprichter van onze krant, 
dhr. Jebediah Times heeft 
ooit gezegd: “Het mag 
dan wel aangenaam zijn 
om nieuws te berichten 
aan het volk, maar zorg 
er dan wel voor dat het er 
goed uit ziet.”
Dus, om meneer Times te 
eren, en omdat het onze 

eerste online jubileum is, 
hebben de layout van de 
krant verfrist. Er zijn din-

gen verschoven, 
lettertypes ve-
randerd, en voor 
het eerst in 200 
jaar hebben we 
nu zes paginas in 
plaats van vier! 
Baanbrekend, in-
derdaad. 
Ik ben zelfs recent 
op bezoek gewe-

est bij meneer Times om 
hem een voorproefje te 
laten zien van de vernieu-
wde SVT. Hij had moeite 
om het te zien door zijn 
verouderde zicht, maar 
hij vond het toch “Schit-
terend” wat het ook moge 
zijn. In ieder geval, veel 
leesplezier en op nog een 
nieuw jaar! 

Rage dankzij nieuwe schoenen
De laatste tijd wordt 
er veel gedanst in Sun-
set Valley. De polka, de 
tango, de wals, de Hokey 
Pokey, alle dansen bli-
jken populairder dan ooit 
te zijn geworden, dankzij 
Dorie Harts nieuwe uit-
vinding: Dories Danssch-
oenen.

Deze zijn zo geweldig 
comfortabel als je danst 
dat het vermoeiender 
is om erin te lopen dan 

om erin te dansen. Do-
rie Hart legt uit: “Ik heb 
er een hoop moeite en 
een beetje feeënstof in-
gestopt, waardoor het de 
beste dansschoenen ooit 
zijn. Iedereen moet ze 
kopen. 

Nee, ik heb Sunset Valley 
Times niet betaald om dit 
artikel te schrijven, wat 
een absurd idee!”
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Revolutionaire tieners rebel-
leren met muziek
De jongeren vinden dat 
hun muziek beter is 
dan de Gouwe Ouwe 
van de ouderen en heb-
ben besloten een revo-
lutie te starten. 

SUNSET VALLEY - Af-
gelopen week is er een 
hoop commotie in Sun-
set Valley geweest over 
muziek. De jongere gen-
eratie besloot plotseling 
dat het tijd was om in op-
stand te komen tegen de 
ouderen. Veel jongeren 
ontmoetten elkaar dageli-
jks in het centrum van de 
stad om feest te vieren en 
muziek te luisteren.

‘We willen iedereen 
graag laten zien hoeveel 
we van muziek houden,’ 
vertelt Amanda Brouwer. 
‘Ik begrijp echt niet waar-
om de oudjes zo chagri-
jnig doen.’
Voornamelijk de ouderen 
hebben veel geklaagd. 
Ze beweren dat de bi-
jeenkomsten van de jon-
geren niet zo onschuldig 
zijn als ze klinken. Vol-
gens hen zijn de tieners 
‘neo-hippies’ die schade 
toebrengen aan open-
bare gebouwen en hun 
verschrikkelijke muziek 
loeihard afspelen. Nu het 
park overstroomd is door 

toedoen van een aardbev-
ing zijn er zelfs tieners 
die met kleine opblaas-
bootjes over het nieuw 
ontstane meer varen, wat 
ten strengste verboden is. 
De bejaarden zijn in de 
tegenaanval gegaan door 
hun oude platenspelers 
uit de kast te trekken en 
zo hard mogelijk hun 
klassieke muziek, ska en 
andere oldies af te spe-
len. ‘Hun muzieksmaak is 
afgrijselijk, het is één en 
al rock, lawaai, kabaal en 
nonsens! Het is onze taak 
om de generatie van de 
toekomst iets over echte 
muziek te leren.’

Kookboek wak-
kert debat aan
Beroemde kok en auteur 
van kaskrakende kook-
boeken als ‘De oven ge-
bruiken zonder vlamvat-
ten’ en ‘Koken met tien 
vaardigheidspunten’ , 
Barbara Bak, heeft een 
flink debat aangewakkerd 
met het uitbrengen van 
haar nieuwste creatie. 
Het boek, dat ‘De lama: 
niet aaien, maar eten!’ 
heet, bestaat volledig uit 
recepten met SimNatie’s 
favoriete dier als hoofdin-
grediënt.
Velen reageerden ges-
chokt. ,,Lama’s zijn veel 
te schattig om op te 
eten!’’ legt Tina Huis-
man, uitgesproken ‘Non-
Lamatariër’, uit. ,,Hen 
consumeren is wreed en 
lama-onterend. Nee, we 
moeten ze als huisdieren 
houden – met liefde, in 
een kooitje!”
Bak is het niet met de 
kritiek eens. ,,Probeer de 
smaak van lamavlees ge-
woon een keer, het is het 
helemaal waard!’’

Een mislukte 
grap
SUNSET VALLEY - De 
familie Nas was vandaag 
blij om hun tienerzoon 
terug te krijgen nadat hij 
één week in quarantaine 
heeft gelegen. Dit kwam 
doordat Wesley Nas door 
zijn vrienden uitgedaagd 
was om een mengsel van 
de chemicaliën uit het 
schoollaboratorium te 
maken om bij een grap te 
gebruiken. Het ging hele-
maal mis toen het brou-
wsel begon te schuimen, 
vervolgens explodeerde 
en Wesley onder spu-
wde. Hij kreeg builen in 
verschillende kleuren en 
werd in de quarantaine-
afdeling opgenomen. De 
builen zijn weggetrokken.

Plotselinge overstroming treft 
Stadspark

Een aantal parkgangers zaten na de overstroming vast 

De schok kwam hard 
aan bij inwoners gis-
teren toen zij ontdek-
ten dat hun favoriete 
park nu een meer is. 

SUNSET VALLEY - Het 
park in het centrum van 
de stad ligt momenteel 
onder water doordat het 
vijvertje in het park is 
overstroomd. Seismoloog 
Sam de Lange verklaart 

het incident: “Rond 3:40 
‘s nachts was er een aard-
beving. De schok was 
bovengronds niet waarn-
eembaar, maar onder 
het aardoppervlak is een 
grote bron gesprongen en 
dat heeft het park doen 
overstromen.”

Inwoners zijn razend. 
Barney Willems klaagt, 
“Waar moeten we nu 

barbecueën? In onze ach-
tertuin? Hé, wacht, dat is 
nog niet eens zo’n slecht 
idee!”
Seismologen voorspellen 
dat het water zich binnen 
een aantal dagen zal ter-
ugtrekken, maar dringen 
erop aan dat burgers het 
park, wat nu wel ‘Sunset 
Meer’ genoemd wordt, 
tot die tijd mijden. Zwem-
men is strikt verboden!



VISSEN

Juli is voor u de per-
fecte maand om 

naar het park te gaan. Zwem in 
de fontein, steel wat bomen, doe 
waar u zin in hebt. Het is heus 
niet alsof er beveiliging is.

KREEFT

Er is een grote kans 
dat u deze maand 

erg onzeker bent over hoe u eruit 
ziet. In dat geval is er maar één 
oplossing: trek een eendenpak 
aan. Iedereen houdt van eenden.

WEEGSCHAAL

Tijd voor verzet! 
Laat alle opgekropte 

woede eruit! Alles moet gaan ge-
beuren precies zoals jij het graag 
wilt. Als het uit de hand loopt, is 
SVT niet verantwoordelijk.

BOOGSCHUTTER

In deze moeilijke tijd 
van uw leven waarin 

u zich bevindt, sleept het denken 
aan apen u erdoorheen. Het geeft 
u nieuwe inzichten en helpt u uw 
Innerlijke Chi te vinden.

SCHORPIOEN

U weet wat ze 
zeggen, belofte 

maakt schuld. En als u zich 
niet snel aan uw beloftes gaat 
houden, zullen mensen achter u 
aan komen met hooivorken.

LEEUW

U zult iemand ont-
moeten die bereid 

is om u §50.000 te betalen als 
u diegene tien kilo appels geeft. 
Serieus. Zorg er dus voor dat u de 
appels altijd bij u heeft.

MAAGD

Hup Maagd! U kunt 
alles sneller dan nor-

maal doen deze maand. Het is al-
sof iemand op een of andere ver-
snelknop heeft gedrukt waardoor 
u als een gek in het rond rent!

TWEELINGEN

Ongeluk komt uw 
kant op. Probeer het 

af te weren met waakhonden, 
alarmsystemen of een bescher-
mend pak. Als dat niet werkt… 
vlucht!

STIER

De tijd is rijp om iets 
nieuws te proberen. 

Verander van kleding, van baan 
of doe eens gek en verander de 
lengte van uw grote-teennagels. 

WATERMAN

Als je naar de super-
markt gaat, kijk de 

caissière niet in de ogen. Ze ziet 
er misschien wel uit alsof ze je 
een vriendelijke glimlach geeft, 
maar ze test haar laserogen uit

RAM

Elke keer als iemand 
‘giraffe’ zegt, krijgt u 

vervelende jeuk. Dit gaat alleen 
weg als u de dierentuin bezoekt. 
Waar mensen vaak ‘giraffe’ 
zeggen. Hmm...

STEENBOK

De groenten in uw 
tuintje schreeuwen 

om aandacht. Verwaarloos uw 
kinderen en geef de gezonde 
voedingsmiddelen wat liefde 
door voor hen sjaals te breien
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Mon Tue Wed Thu Fri

23° 23° 23° 23° 23°

N N N N N

8 5 6

6 8 4 5

2 6 3 8

9 4

8 3 6 7 2

1 2

8 2 5 7

1 4 3 2

5 9 8

HOROSCOOP

WEER SUDOKU

SPORT
UITSLAGEN

De inwoners van Bridge-
port hebben genoten van 
het allereerste game-
toernooi dat afgelopen 
weekend plaatsvond. 
Afgezien van wat elek-

triciteitsproblemen die 
tijdens het evenement 
plaatsvonden, was het 
toernooi erg succesvol. 
De winnaar, Arnold Jans-
en, ging ervandoor met 

een gametegoedbon ter 
waarde van §500. Nog 
een nieuwtje: De Lama’s 
staan nu 7e in de ranglijst 
dankzij hun overwinning 
afgelopen week. 


