Redactioneel
Het is weer zover, de voetbal rage is begonnen, de
voetbal toto's worden driftig ingevuld. Of het nou
aan de media ligt of niet, het blijft onze nationale
volkssport nr. 1. De Tukkers mogen, nadat ze tot
twee keer toe een nederlaag hebben moeten
verwerken, nu dan ook samen met de rest van ons
landje hopen op een goed EK. Het leek erop dat
Advocaat zou gaan kiezen voor Makaay, maar
helaas stelt hij wederom, nu tegen Ierland het zelfde
duo weer op dat hem al zo vaak heeft teleurgesteld.
Waarom ik heb geen idee. Maar waarschijnlijk dat
mnr K. betreffende A. ergens op een plaats B een
aantal dingen heeft gedaan die niet voor de
gevoelige plaat bedoeld zijn. Dit in analogie met de
beelden die we krijgen uit Irak van mensonterende
praktijken. Terecht of onterecht, vraag ik me
eigenlijk toch af of er ooit ergens oorlog is gevoerd
waarbij dit soort acties niet zijn uitgevoerd. Bekijk
een willekeurige documantaire over oorlog of een
willekeurige oorlogsfilm en je zult het zien. Zonder
twijfel, zelfs TROY. Of het in de nieuwe Harry
Putter film ook voorkomt, ik verwacht eigenlijk niet
anders, je kan de mensen wat dat betreft niet genoeg
waarschuwen. Nou is dat waarschuwen het geen
waar de Nederlandse staat, wonder boven wonder,
niet op reageerd. Het zal eerst fout moeten gaan aleer
er opgetreden wordt. Neem nou bijvoorbeeld de TBS
klinieken, de gevangenen ontsnappen tegenwoordig
niet meer, nee ze lopen gewoon weg. Dat is de
nieuwe rage. Ja ach, en als er dan niks ergs gebeurd
dan gaat het blijkbaar goed, en ja als iemands leven
dan bruut wordt vergald, ja dan, tja, dan moet je die
persoon maar eens opsporen en een minder groot
schouderklopje geven. Toch is het erg verbijsterend,
dat de rehabilitatie van een delinquent belangrijker is
dan het verwoesten van een andermans leven. Tot
slot staan in deze SUN verder alle standaard dingen
die u van ons gewend bent. Veel plezier!
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Bereiding:
Laat de gedroogde champignons een uurtje weken in
heet water.Verwarm de olie in een wok of hapjes
pan en bak hierin de in reepjes gesneden spek licht
van kleur. Voeg er de fijn gehakte knoflook aan toe
en de in vieren gesneden champignons. Bak dit al
omscheppend tot de champignons geslonken zijn en
het vocht verdampt is. Voeg de geweekte
champignons toe met het weekwater .Zeef het
weekwater eerst om alle zand te verwijderen. Voeg
de room toe en laat ongeveer 10 minuten doorstoven
en inkoken. Voeg dan de in in stukjes gesneden
gorgonzola toe. Laat het het smelten. Breng de saus
op smaak met zout en de vers gemalen peper, en tijm
naar smaak. Kook de pasta beetgaar volgens de
verpakking.
Verdeel de pasta over de borden en schep de saus
eroverheen.

Sunny Press
Wat zijn wij als wereld bevolking toch dom. We
leren nooit van de fouten die vorige decennia zijn
gemaakt, en we maken dezelfde fouten keer op keer.
En dan heb ik het over gebeurtenissen die
wereldwijde impact hebben.
Als we nu bijvoorbeeld de huidige situatie bekijken
en onze blik verschuiven naar het oosten. Zien we
een Amerikaanse bezetting van een land wat
voorheen een stabiele dictatorschap heerste. En deze
vervangt men met een chaotische democratie, die
corruptie door groepen politici uit lokt. Voordat je
het weet zet je een raamwerk in elkaar waar politici
al het rijkdom kunnen weg plunderen.

Ingredienten:
20 gram gedroogde champignons - 4 eetlepels
olijfolie - 200 gram ontbijt spek of bacon - 2 teentjes
knoflook - 500 gram champignons - 2,5 dl.
kookroom(room culinair) - 200 gram gorgonzola 400 gram pasta - Zout en versgemalen peper - verse

De Scintilliaan gaat zitten en denkt eens goed na
over zijn lot. Even later stapt hij de Tombe binnen,
even bijkomen van het avontuur. Hoe wist deze
Scintilliaan te ontsnappen?

Lieve Sunny
Ik zit al sinds jaar en dag in een van de leukste
commissies van Scintilla en hoewel ik daar al van
alles heb gedaan heb ik nog steeds het gevoel dat ik
vaak niet serieus wordt genomen. Sinds kort heb ik
echter een nieuwe functie gekregen en ik hoopte dat
dit verandering zou brengen, maar nog steeds wordt
er niet echt naar mij geluisterd. Wat moet ik doen om
meer respect te krijgen van mijn commissiegenoten?
B. Elg
Beste actieveling,
Zoals je zelf al aangeeft speelt het probleem al jaren,
misschien is er wel gewoon niks aan te doen. Het
zou bijvoorbeeld kunnen liggen aan je afkomst,
waardoor je niet altijd even makkelijk geaccepteerd
wordt in Twente. Waarschijnlijk bedoelen ze het
allemaal ook niet zo kwaad en moeten ook zij even
jouw nieuwe functie wennen. Over een tijdje merken
zij dan ook wel dat ze soms wel naar je zullen
moeten luisteren.
Sunny.

De gefrustreerde bevolking die dan keer op keer
voor de gek wordt gehouden door de democratie die
hen juist moet vertegen woordigen kan in zo'n geval
wederom kiezen voor een dictator schap. En dan ben
je netto niets opgeschoten. Let wel dat het land in
kwestie dit al eerder heeft meegemaakt!

Wistjedatjes

Of wel? Je kan als bezetter natuurlijk de wereld olie
prijs beïnvloeden door meer of minder te
produceren. Je houdt de aandacht van jou eigen
bevolking op het vijandelijke land, zodat de
economische neergang van jou eigen land niet meer
opvalt. Je wint een herverkiezing, want je bent een
held die daadkrachtig het kwaad bestrijd!

- Italië vandaag heel veel jaar geleden bevrijd is?

Recept van de Tweek! Zo ver mijn politieke frustratie
Pasta Con Funghi
Puuzel
Vanwege de Italiaanse D-Day, deze tweek een
italiaans recept!! Leef je uit en eet smakelijk!

Je kunt beginnen met 0000000001, en dan met
0000000002, en zo verder totdat je de juiste
combinatie vindt. Zelfs al kun je elke seconde een
combinatie intoetsen dan nog zul je er honderd jaar
over doen. Hahahahahah....

Een Scintilliaan doorzoekt de kamer die hij ontdekt
heeft. Plotseling valt met een harde klap een stalen
deur dicht en zit hij gevangen in een bijna donkere
kamer. Een klein straaltje licht schijnt door een kier
in het plafond en verlicht precies een 10-cijferig
console. Tien druktoetsen elk genummerd van 0 tot
9. Op een bordje daaronder staat het volgende.

- er aankomende woensdag weer een Cantus is?
- deze na de OPEL plaatsvindt?
- je dus in een keer door kan zuipen?!!

- de STORES een nieuwe voorzitter heeft?!
- deze lodewijk heet?
- Pieter vandaag jarig is?
- Roelfina dan morgen jarig is?
- Scintilla allerlaatste was met het softbal?!
- de oorzaak hiervan waarschijnlijk de andere team's
waren?!
- de SJaCo stukjes aankomende zondag echt
ingeleverd moeten zijn, anders het een heel saai
jaarboek wordt?!
- de SJaCo wel omkoopbaar is?!

Druk de tien-cijferig code in om de deur te openen.
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