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Eindelijk rust
Gelukkig staat het weekend alweer voor
de deur zodat je heel even verlost bent
van je spelzieke mentoren. Tip: be-
nut het weekend goed om je eventuele
slaaptekort teniet te doen. Maandag en
dinsdag zijn namelijk volgepland met
vermoeiende activeiten: sporttoernooi-
tje hier, cabaret daar en dan dins-
dag natuurlijk de A-Eskwadraat com-
missiemarkt met daaropvolgend alweer
een borrel en last but not least: het
SWING-feest!!!

Wat ik lekker vind . . .

Heel zachtjes kom je ’s nachts naar me
toe je betast al mijn naakte plekken tot-
dat je de plek hebt gevonden en begint
te zuigen. Je vindt het heerlijk . . .,
KUT MUG

*

’s Morgens wil ik je in me voelen, je met
mijn lippen strelen,je met mijn mond
naar binnen zuigen, heet guts je naar
binnen . . .

Ja zo moet koffie zijn!!!

*

Ik zoek je gaatje en steek hem er in. Ik
begin te pompen en te hijgen. Dan zit
je weer vol!!!
Gelukkig... Ik kan weer fietsen!!!

*

Het was een zwoele zomeravond, haar
ogen glinsterden. Ik schoof haar benen
uit elkaar, zocht haar tepels. Ik was zo
opgewonden.
Ik had nog nooit een koe gemolken.

*

Smachtend haal ik hem eruit. Ik open
mijn mond en neem hem tussen mijn
lippen. Ik wil er wel in bijten. De wit-
te lading vult mijn mond.
Hmmmm... lekker zo’n MAGNUM van
OLA.

*

Ik ril en kreun van genot als ik dat lan-
ge harde ding met dat zachte kopje in

dat behaard en goed gesmeerd holletje
steek.
Geweldig toch? Die oorstokjes!

*

Ik gleed met m’n vingers over haar kou-
de gleuf, ze moest nog opgewarmd wor-
den, dus ik gleed met m’n handen over
d’r knopje,en toen sloeg ze op tilt!
Verslavend, zo’n gokkast.

*

Vannacht lag ik aan je te denken, ik wil-
de je voelen op mijn naakte lijf, maar ik
moest weer zonder jou in slaap vallen,
waar was je!? . . .

Stomme pyjama.

*

Heerlijk als die stijf je mond in glijd.
Het vocht langs je lippen en laat zijn
sporen na. Een druppel op je borst
. . .Oooh heerlijk zo’n Hema-worst!!!

*

Soms verlang ik zo naar je, trek ik me
broek omlaag, ren ik op je af en ga
zitten . . .

Oh WC als jij er toch niet was.

*

Smachtend kijk ik naar je, pak je vast
en begin te likken. Ik kan me niet meer
inhouden, ik wil je, nu! Ik open mijn
mond en sluit mijn lippen om je heen.
Hmmm heerlijk zo’n lollie!

*

Langzaam glij ik in je, cm voor cm ga
steeds dieper, je bent zo heet en nat, ik
verlang naar je diepte.
Lekker he zo’n heet bad!!!

Zo, nu even stoppen. Stel dat je hart
al die kloppingen niet aankan!!

Broodjes Aap
Een jong Nederlands stel ging ooit met
de caravan op vakantie naar Spanje, sa-
men met de moeder van de vrouw. Vlak
nadat ze de Spaanse grens gepasseerd
zijn, krijgt de moeder een hartaanval en

overlijdt. Bang voor problemen met de
autoriteiten en de kosten van het trans-
port van de overledene, besluit het stel
om de moeder onder een deken in de
caravan te verbergen en terug te rijden
naar Nederland.

Zonder problemen passeren ze de
Spaanse grens. Moe van de lange reis,
besluit het stel ergens in Frankrijk een
kop koffie te drinken in een wegrestau-
rant. Wanneer ze na een tijdje weer
terugkomen bij hun auto, is de caravan
gestolen.

*

Een jonge vrouw woont alleen met haar
hond in een vrijstaand huis. Die hond is
ook haar bewaking, als ze thuis is hoort
ze de hond altijd blaffen als er iets aan
de hand is. Op een avond als de vrouw
naar bed gaat, hoort ze wat gestommel.
Even later hoort ze de badkamerdeur
een beetje kraken. “Ben jij dat Rex?”
roept de vrouw tegen haar hond. Even
later voelt ze een warme tong die haar
hand likt.

De volgende ochtend als ze wakker
wordt doet ze de gordijnen open en ziet
ze allemaal bloedvlekken op het dek-
bed. Verward loopt ze naar de bad-
kamer om te douchen. Als ze de deur
opent ziet ze haar hond liggen. Dood en
in stukken gehakt. Op de spiegel heeft
de moordenaar met bloed geschreven:
“Mensen kunnen ook aan je hand lik-
ken.”

*

Een kind zit in de supermarkt ongelofe-
lijk te irriteren door spullen uit de rek-
ken te halen en te etteren. Als het kind
in de rij voor de kassa de boodschappen
van een oud vrouwtje begint te halen,
is het genoeg geweest.

De oudere vrouw zegt verontwaar-
digd tegen de moeder van het kind dat
ze het volstrekt onaanvaardbaar vindt
dat de moeder niet ingrijpt. De moeder
antwoordt hierop dat ze het kind een
vrije opvoeding geeft en daarom dus
geen straf uitdeelt. Een punker die ook
in de rij staat ziet dit alles gebeuren,
opent zijn pak vanillevla en laat hem
leeglopen boven het hoofd van de moe-
der: “Ik heb ook een vrije opvoeding
gehad.”

���������
	�������



Moppentrommel
BMW = Bij Mercedes Weggegooid
FIAT = Ford In Afgedankte Toestand
FORD = Ford Onderdelen Rammelen
Dagelijks
HONDA = Hoge Onkosten Na De Af-
betaling
MORRIS = Met Onze Rotzooi Rijdt
Iedere Sukkel
NISSAN = Na Iedere Start Steeds Al-
les Nakijken
OPEL = Overal Pech En Last
OPEL = Opa’s Passie En Levensgeluk
RENAULT = Roest En Narigheid Ach-
tervolgen U Lange Tijd
SKODA = Samen Knutselen Onder De
Auto!
SKODA = Schuddend Klaarkomen Op
De Achterbank
SUZUKI = Sjees U Zelf Uw Kist In

*

Er gaat een man naar de dokter en zegt:
“Dokter ik ben gebeten door een kroko-
dil!” Zegt de dokter: “Ja dat doen ze!”

*

Komt een man bij de dokter. Zegt de
dokter: “Goh tijd niet gezien, ziek ge-
weest?”

*

Een man komt een café binnen. hij zegt
tegen iedereen: “Ik heb een nieuw cij-
ferslot! De code is 3333.” Dan zegt de
barman: “Dat moet je niet zeggen, nu
kan iedereen je fiets stelen.” Zegt de
man weer:“ Nee hoor, ik heb het niet
in de goede volgorde verteld!”

*

Jantje zegt tegen zijn moeder Mamma
Mamma, Pappa heeft zich opgehangen
op zolder. Moeder in paniek naar zol-
der. Zegt jantje 1 april hij hangt in de
kelder.
Nu nog even een extra afkorting speci-
aal voor Bart.

BELG = Ben Eerst Limburger Ge-
weest

Wist je dat . . .

• . . .Daniël (Il Cervelli) eergister
in een ander bed heeft geslapen.

• . . .hij hier zelf niets meer vanaf
wist.

• . . .degene van wie het bed
was, genoodzaakt was anderhalf
uur buiten in de kou te gaan
staan/zitten.

• . . .hij diegene nooit heeft be-
dankt.

• . . .maar dat hij juist haar de-
zelfde ochtend heeft natgespoten
met zijn supersonische watergun.

• . . .toen hij eindelijk naar bed
ging hij 80000x de muur geramd
heeft.

• . . .wij dit errug grappig vonden.

• . . .hij dit niet vond.

• . . .Daniël de volgende dag zijn
boxer kwijt was.

• . . .wij die buiten terugvonden.

• . . .wij ons dus gaan afvragen wat
hij ’s nachts heeft gedaan.

• . . .wij dit eigenlijk toch niet wil-
len weten.

Enkele uitspraken
Nelleke: Als je me nat maakt trek ik
mijn kleren uit.
Erik: Hij vindt het printen in het BBL
rot: pagina voor pagina.
Rudy: Die van Erik vind ik ook wel
lekker.
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