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In dit nummer 
Programma 

Weer 
Menu 

Weetjes 
Foto’s 

programma 
q  Game	  of	  thrones	  
q  ???	  
q  Sherlock	  meets	  Robin	  in	  the	  woods	  
q  Snurkie	  wurkie	  
	  



menu 

👍 pe&t	  déjeuner	  
👍 khauw	  kap	  curry	  con	  brocheFas	  
👍 frisbees	  met	  suikergoed	  

Het weer 

weetjes 
q  Volgens	  MH	  ligt	  de	  tafel	  op	  de	  sleutel	  
q  Er	  is	  ontdekt	  dat	  ED	  niet	  dik	  en	  veMg	  is	  maar	  gewoon	  zwanger	  
q  JDB	  heeQ	  last	  van	  niet	  normale	  stoelgang	  m.a.w.	  “plaFen	  djoef”	  
q  BS	  en	  HB	  hebben	  een	  	  nieuwe	  beste	  vriend	  “George”	  
q  MH	  t’rok’	  op	  verkenning	  &jdens	  het	  middagmaal	  
q  AW	  was	  een	  goeie	  leermeester	  &jdens	  het	  knopen,	  SS	  een	  voorbeeldige	  

leerling	  
q  KD	  is	  een	  hooligan	  gebouwen	  noch	  meubels	  zijn	  veilig!	  
q  LF	  was	  op	  een	  verleidelijke	  manier	  zijn	  ijsje	  aan	  het	  eten,	  gevolg	  een	  knipoog	  

van	  een	  niet	  normale	  vreemde	  gast	  
q  JV	  en	  MH	  zijn	  een	  item	  
q  Ballen	  op	  het	  hoofd	  dag	  BVDB,	  LVL,	  JDB	  aka	  JW,	  SH,	  HV	  kregen	  er	  eentje	  op	  
q  Minou	  van	  de	  Pussy	  Cat	  maakte	  balleke	  blij	  met	  haar	  bezoekje	  
q  JD	  zijn	  hemd	  is	  wel	  mooi,	  beaamt	  ook	  ED	  
q  DJM	  heeQ	  al	  voor	  4uur	  muziek	  nu	  aan	  jullie	  om	  de	  fuif’o’meter	  omhoog	  te	  

krijgen	  
q  AW	  steekt	  moFen	  in	  de	  decolleté	  van	  RDS	  
q  PD	  zijn	  naaizaad	  is	  om	  zeep	  door	  de	  verenigde	  konten	  van	  EDW	  en	  ED	  
q  Pussy	  Cat	  verhuist	  naar	  een	  kamertje,	  om	  blote	  kontjes	  te	  spoFen	  van	  …	  
q  LF	  wordt	  heel	  snel	  rood	  als	  er	  een	  meisje	  in	  de	  buurt	  is	  bvb	  als	  SS	  langskomt	  

met	  BH	  
q  Ma’ke	  van	  MB	  was	  ongerust	  over	  de	  rug	  van	  haar	  zon(n)eke	  
q  RDS	  gaat	  vanaf	  nu	  op	  ronde	  met	  zonnebril	  wegens	  full	  moon	  	  

Do.	   Vr.	   Za.	  
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