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BESTE KABRIETEN EN KABRIETINNEKES

Gewoontegetrouw hierbij ook een klein woordje 
van de voorzitter. Terugblikkend moet gezegd worden, dat het een 

hectisch en wanordelijk jaar was. Toen onze Grootvorst, wijlen Huub 
Bongers, de Limburgse Kabrieten nog leidde kwamen we als een 

homogene groep naar buiten. Meningsverschillen werden bijgelegd
en geschillen opgelost op vaak ludieke wijze, zoals alleen hij dat kon. 

Het groepsbelang was altijd zijn uitgangspunt. Helaas toen onze 
Grootvorst niet meer de kracht had om nog actief deel te kunnen 

nemen ging het al gauw verkeerd. 
 

Trots ben ik op het feit dat we in staat zijn geweest de zaken weer op 
te pakken en sterker uit de strijd te komen dan voorheen. Inmiddels 

zijn we weer op volle sterkte. Maar liefst vijf nieuwe enthousiaste 
leden zijn onze gelederen komen versterken en toegetreden 

als aspirant-Kabriet. 
Dit is de positieve impuls, die wij nodig hadden om ons weer volledig 

te kunnen profileren.

Terwijl ik dit stukje schrijf is een deel van onze groep druk bezig  de 
laatste hand te leggen aan de wagenbouw. Anderen zijn druk met het 

verzorgen van de nieuwe kleding voor de Raad van Elf en de volg-
groep.

Ik hoop dat het voor de Raad van Elf, volggroep en alle mensen van 
Curaçao een prachtig en gezellig carnaval mag worden.

Tot slot ben ik een woord van dank verschuldigd aan al onze sponsors 
en sympathisanten, want zonder hun traditionele steun en vaak hart-
verwarmende woorden, hadden wij de energie niet terug gekregen om 

Huubs erfgoed voort te zetten.

Alaaf Alaaf
Paul de Jong, voorzitter

HET GEDACHTENGOED 
VAN MIJN VADER.

In 1963 
mochten  mijn 
vriendin 
Mieke Blatter 
en ik, als tie-
ners, al dans-
mariekes zijn 
bij de Raad 
van Elf van 
de Limburgse 
Kabrieten. 
Wat waren 
we trots. Kijk 
maar naar bi-
jgaande foto. 
Mijn drie jon-
gere zussen 
waren het jaar 
daarna aan de 
beurt. 
De Limburgse 
Kabrieten 
waren altijd al 
een onderdeel van ons Bongers-leven.
Binnen de organisatie van de Limburgse Kabrieten ontstond 
onenigheid ná de Marcha’s van 2013, waarna het bestuur 
van de overkoepelende Stichting Carnaval op Curaçao een 
principieel andere weg wenste te bewandelen dan de meer-
derheid van haar Raad van Elf, het uitvoerende orgaan van 
al haar carnavaleske activiteiten. Het bestuur koos een on-
democratische weg, waarbij de rechten van de Raad van Elf 
met voeten werden getreden. Hierdoor raakte het geheel in 
een impasse.
Om de boel open te breken heb ik – als dochter van Groot-
vorst Huub - in april vorig jaar een mail naar het bestuur 
van Stichting Limburgse Carnaval op Curaçao, gestuurd, 
waar ik tot op heden geen antwoord op heb gehad.
In mei vorig jaar, mijn vader leefde toen nog, begon mij lang-
zaam duidelijk te worden, dat de Limburgse Kabrieten met 
mijn vader dreigden te sterven. Dat wil zeggen niet meer 
present zouden zijn bij de beide Marcha’s . Dat wilde hij ze-
ker niet, daar was ik 100% van overtuigd. Ik wilde dat dus 
ook niet.
Dat was voor mij de aanleiding om met de 7 leden van de 
Raad van Elf, waarvan er inmiddels zes waren overgebleven, 
om de tafel te gaan zitten om de Raad van Elf van de Lim-
burgse Kabrieten te kunnen continueren, met als doel weer 
jaarlijks in de Marcha’s te lopen, zoals Curaçao dat tradi-
tioneel van ons gewend was. En dat lijkt te gaan lukken. Ik 
eindig dan ook met:  

CURAÇAO, FELIS CARNAVAL,  ALAAF !! 

Karin Dols-Bongers, 
Beschermvrouwe van de Raad van Elf.



  PRINS JAN DEN TWIEËDE
-Lieve Kabrieten en Kabrietinnekes-
“Het is ongelofelijk”, zou Vorst Huub gezegd hebben: voor de 58ste 
keer vieren  de Limburgse Kabrieten weer Carnaval  en net als alle 
jaren daarvoor, sinds de Marcha en de Marcha di Despedida bestaan, 
zijn zij daarbij ook weer duidelijk aanwezig als nummer Elf. 
Vanaf 1962 ben ik bij de Limburgse Kabrieten betrokken geraakt 
door de muziek.
Na het eerste lustrum, gevierd op het toenmalige restaurant-terras 
van Piscadera, werd ons “Tropical Combo”, met o.a. Jan Ghering, een 
vaste waarde bij talloze carnavals-activiteiten.
Tot 1974 was ik actief betrokken bij het wel en wee van de Limburg-
se Carnaval alhier.
Vanaf 2000 maakten Prinses Gerda en ik weer hernieuwd contact 
met de Limburgse Kabrieten met als hoogtepunt de uitverkiezing tot 
Prins en Prinses in 2006.
Nu in 2014 komt mij wederom de eer toe om de Limburgse Kabrieten 
te vertegenwoordigen als Prins Jan II.
De Raad van Elf heeft nogal wat wijzigingen ondergaan: mijn dank 
gaat zeker uit naar alle werkers die dit huidige seizoen mede moge-
lijk hebben gemaakt, zodat het Limburgse Carnaval in zijn volle glo-
rie nog jaren zal kunnen blijven bestaan en een bijdrage kan blijven 
leveren aan het lokale carnavalsplezier, waar zij niet meer uit zijn 
weg te denken. Uiteraard met steun van sponsors, adverteerders en 
sympathisanten. 

Een fijne, gezellige Carnaval toegewenst. 

Alaaf!
Prins Jan den Twieëde 
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Prins Jan den Twieëde

Gebore in de groeëte Domsjtad,

Gevormd beej de fraters vaan Utrecht

Pioneer en leider van de jeugd vaan Abstede,

Volledig bevoogd Ongerwiezer op de Kweeks-
joeël te Zeist,

Ieërste muzikale kontak mit de Kabriete in 
1962,

Leider en regeleer vaan tropical Combo, en oz 
Boereblaoskapel,

Opvoeder op Berg Carmel, Pire en Stella 
Maris,

Markies vaan Vredeberg toet Weis Afo,

Besjermhieër vaan Emmastad,

Groeëthertog vaan Laguni Sol,

Nachburgemeister vaan ut Överbetuwse Het-
eren,

Groeët Leefhöbber vaan Caraïbische dans en 
muziek,

Ex-voetballer vaan Willemstad.

PROKLAMAATSIE vaan  PRINS JAN II

Zo was het acht jaar geleden
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PolarfeestOzze Kabriete Mars
(ons lijflied)...

Mek, mek, mek, veer zien kabriete
Mek, mek, mek, veer sjpringe rond
Mek, mek, mek, veer zien kabriete
Mek, mek, mek, veer sjpringe rond

En ver mekkere mit ein treut
Toet veer ligge in de geut
En nog klink oet ozze bek

Mek ... mek ... mek !!!

Mek, mek, mek, veer zien kabriete
Mek, mek, mek in merg en bein

Mek, mek, mek, veer zien kabriete
Mek, mek, mek in merg en bein

Kom noe bring nog mer ein vaat
Want veer haaje waal van naat

En nog klink oet ozze bek
Mek ... mek ... mek !!!

ROUTEBESCHRIJVING MARCHA:

De route van de Gran Marcha (2-3-’14) is als volgt:

 Jan Noorduynweg (opstellen) 

 Rooseveltweg

Plasa Hariri (Palu Blanku)

Schottegatweg West

Weg naar Welgelegen

Van Eyk van Voorthuizenweg

Roodeweg

Breedestraat (O)

Brionplein

Einde Pater Eeuwensweg/Plein Ergilio Hato

*De route van de Marcha di Despedida is identiek*

(Van de redaktie)

Op zondag 23 februari 2014 was de traditionele 
bierkeuring door de voltallige Raad van Elf en 
een beperkt aantal genodigden. De kwaliteit 
van het door onze sponsor Polar aangevoerde 
bier diende aan een uitgebreide test te worden 
onderworpen om onbezorgd het Karnavalsfeest 
in te kunnen gaan.

Als locatie viel - na enig zoeken – de keus op 
“BAR 27”, een uitgaansgelegenheid aan de Cas 
Coraweg, die zich hier uitermate goed voor leent. 
Ze beschikken namelijk over een sfeervolle bar, 
die met 30 mensen gezellig gevuld is en beschikt 
over een bühne voor een band. Het binnenter-
rein biedt verder de mogelijkheid het aantal 
gasten vrijwel onbeperkt uit te breiden en auto 
niet kwijt kunnen raken is er niet bij. Precies 
in de prik voor deze test. Eigenaar Rob en zijn 
assistent bleken uitstekende gastheren en zorg-
den ervoor dat het niemand aan iets ontbrak.

“Master of Music”Glenn wist op de juiste mo-
menten precies de goede carnavalsmuziek ten 
gehore te brengen, waardoor de stemming al 
vanaf het begin opperbest was.

Prins Jan II, die tevens optrad als entertainer 
praatte de boel, zoals gewoonlijk, vlotjes aan 
elkaar en reikte met assistentie van zijn adju-
dant Jan een aantal onderscheidingen uit aan 
achtereenvolgens Hammie -  voor zijn trouwe 
aanwezigheid, gastheer Rob en zijn assistent - 
voor de perfecte organisatie - en aan Marc - de 
chauffeur van onze trekker -. Deze laatste stelde 
kort na binnenkomst vast: “Nog even geduld en 
op héél Curaçao wordt Limburgs geluld”. 

De combinatie van voortreffelijk bier en prima 
muziek bleek een uitstekend concept om al gauw 
de eerste polonaise in te zetten en het vertrouw-
de mèk-mèk-mèk schalde over de omgeving.

Kortom, Polar slaagde voortreffelijk voor deze 
test en heeft ons verzekerd dat er ruim voldoen-
de is om van karnaval weer een grootse happen-
ing te maken.

Kusters Trading en Polar, bedankt !!



"KABRITU MESKLA"
Deez gezet koum tot sjtand door de insjpannige vaan de Leeje vaan de 
Gezettekemissie vaan de Raod van Elf: Frans, Karin en Quenny Dols.

De redaksie is nao ut versjiene vaan deez gezet neet mier te bereike.

Allein positieve kritiek: aan alle Leeje van de Raod van Elf

Opmaak: Lillian Cordilia en Wendela Ataliede

Rotatiedrök: Drukkerij Amigoe
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Kabrieten, Kabrietinnekes en karnavalvierend Curaçao.

Vanuit de Kabrietenhemel richt ik nog éénmaal het woord 
tot jullie. 
Als Grootvorst Huub heb ik hier een grote schare van oud-
prinsen om me heen. Jullie zullen begrijpen dat het hier dus 
een gezellige boel is. Bert en Pierre , Jo en Wiel, Leo en 
Tjen, Nol, Sjra en Piet, naamgenoot Huub, Jeroen, John, 
Jimmy en Vaos, die pas dit jaar tot onze hemelse groep is 
toegetreden maken er hier een gezellige boel van. Vaos, 
die de meesten van jullie zullen kennen onder zijn meest 
gebruikte naam Fons heeft ons op de hoogte gebracht 
van de meest recente gebeurtenissen binnen het aardse 
Kabrietenrijk, dat zich inmiddels uitstrekt tot ver buiten de 
grenzen van Curaçao. Via Fons vernamen we, dat het 
voortbestaan van De Limburgse Kabrieten na een kleine 
dip intussen weer volledig veilig is gesteld. Het enthousi-
asme binnen de huidige groep en de tomeloze inzet om 
mijn erfgoed te bewaken was voor ons hier boven een 
hartverwarmende ervaring. Goed om de structuur binnen 
de groep, waaraan het helaas toch wel een beetje ontbrak, 
thans weer goed geregeld te weten. Jullie hebben ons aller 
sympathie.
Met grote bewondering sla ik de 58ste jaargang van onze 
Karnavalskrant open en met gepaste trots stel ik vast, dat 
ook deze uitgave weer een pronkstuk is geworden en zijn 
traditionele bijdrage levert aan de carnavalsfun op ons 
eiland.
Ga zo door en laat het Kabrietekopje niet hangen, want de 
pika’s van de cactussen komen dan wel erg dichtbij. Dus, 
met opgeheven hoofd weer de marcha’s in. Wij zijn onge-
lofelijk trots op jullie. Maak er een dolle boel van. Dat doen 
wij hier ook met zijn vijftienen. Er vallen dan ook heel wat 
leuke herinneringen op te halen. Het bier vloeit hier natuur-
lijk rijkelijk en de polonaises spatten ervan af. Overigens 
was dat wel even wennen, want het hemelse bier blijkt 
Polar! Eigenlijk logisch niet waar?
En nu nog éénmaal mijn lijfspreuk:
Leef Kabrieten en Kabrietinnekes, laot ut koake, karnaval is 
aangebroake!!

Grootvorst Huub der hemelse Kabrieten
 

VASTELAOVESSJLAGER

BRIEF UIT DE KABRIETENHEMEL

Melodie: Onder de blauwe hemel

Uitvoering : Jos Janssen & Jorita Janssens

Refrein:

Unger de blauwe hemel, in ut greune graas.

Mit dit vastelaovesleed zeen wej hie de baas.

Doa wuert vuel gemekkert,

Dat is us waal bekint.

Den bock het toch zien geitje en det wuert innig bemint.

Wej laache en wej hosse en wej hubbe vuel plezeer,

Want auch dees vastelaovend gaon wee stevig aan ut beer.

1ste Couplet

Patch in de aansjlaag, prins lupt veurop,

Gevolgd deur de kabriete in ’n jeugdige galop

Ut is neet van nature, det is auch neet zoeë gek,

Ut kumpt door de hoevuelheit beer wat weglekt in hunne bek.

Refrein

2de Couplet

Joank of aat ut mak niks mieër oet

Veer staon allemaol klaor en de wage is geboed.

Marcheren es Kabriete en zinge in ’n koor,

Busse ein Kabriet dan geisse altied door.
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De commandant van een 
Belgische AIRBUS A380 
zegt tegen zijn passagiers: 
“Hier jullie commandant. 
Wij verliezen hoogte en 
hebben helaas niet genoeg 
brandstof meer om onze 
bestemming te bereiken. 
We zullen dus alle bagage 
overboord moeten gooien”. 
Zo gezegd, zo gedaan en het 
toestel wint weer hoogte. 
Echter een half uur later 
begint het toestel weer te 
zakken. Weer klinkt de stem 
van de commandant door 
de luidsprekers: “Hier jullie 
commandant. We verliezen 
opnieuw hoogte en we zullen 
pas onze bestemming kun-
nen bereiken als we een deel 
van de passagiers overboord 
gooien. Ik weet dat het een 
slechte oplossing is, maar 
het is de enige oplossing 
die levens kan redden. We 
zullen het op een zo eerlijk 
en democratisch mogelijke 
manier doen. We zullen alfa-
betisch te werk gaan en bij 
de letter A beginnen. Zijn er 
Afrikanen, Arabieren en Al-
lochtonen aan boord?”

Er komt een prostituee bij de 
hemelpoort. Petrus vraagt 
wat ze vroeger geweest is. 
De hoer bekent dat ze pros-
tituee is geweest. ‘Dan mag 
je hier niet naar binnen’, 
zegt Petrus, ‘ga daar maar 
even op het bankje zitten’.
De vrouw gaat op het bank-
je zitten huilen. Komt er een 
oud baasje bij de hemelpoort 
met een enorme zak op 
zijn rug. Hij loopt naar het 
huilende vrouwtje op het 
bankje en vraagt wat er aan 
scheelt. Ze legt uit: ‘Ik ben 
vroeger prostituee geweest, 
en nu mag ik niet naar bin-
nen’. ‘Is dat het?’, zegt de 
man, ‘Ik ben kleermaker ge-
weest. Weet je wat? Ik heb 
een zak met oude kleren op 
mijn rug. We gooien de kle-
ren eruit en jij gaat in die 
zak zitten. Dan smokkel ik 
jou de hemel in!’ Zo gezegd, 
zo gedaan. De kleermaker 
loopt naar de hemelpoort, 
en Petrus vraagt de man 
wat hij vroeger geweest is. 
‘Ik ben kleermaker geweest‘, 
zegt de man. ‘Dan mag je 
naar binnen’, zegt Petrus. 
Als de man voorbij loopt, 
vraagt Petrus: ‘Maar wat zit 
er in die zak?’ Zegt de kleer-
maker: ‘O, een oude naaima-
chine’.

www.limburgsekabrieten.com

Hoe lang mag een man 
heet baden of douchen? 
Niet langer dan 5 minuten. 
Want daarna worden de ei-
eren hard en bij 8 minuten 
springt het worstje open. Viagra kun je in je thee 

gooien, dan blijft het koekje 
hard. 
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Hemingway Beach

wenst u
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Hemingway BeachHemingway BeachHemingway BeachHemingway BeachHemingway BeachHemingway BeachHemingway BeachHemingway Beach

Hemingway Beach Bar & Restaurant
7 dagen per week geopend voor ontbijt, lunch, diner & meer!
Located at the Lions Dive & Beach Resort  |  Bapor Kibra z/n
Tel. (005999)465-0740  |  www.hemingwaycuracao.com

een fijne CARNAVAL!een fijne CARNAVAL!

www.limburgsekabrieten.com

Een blondje loopt een bank 
in Antwerpen binnen en 
vraagt om een lening. Ze 
zegt, dat ze voor 2 weken 
op zakenreis naar de Ver-
enigde Staten moet en dat 
ze 10.000 dollar nodig heeft. 
De bankbediende zegt dat 
de bank een onderpand no-
dig heeft voor de lening. Het 
blondje overhandigt de man 
de sleutels van een gloed-
nieuwe Rolls Royce , die 
voor het gebouw geparkeerd 
staat. De identiteit van het 
blondje wordt gecontroleerd 
en alles klopt. De bank gaat 
akkoord met de Rolls als 
onderpand voor de lening. 
Als ze weg is, hebben de di-
recteur en zijn personeel lol 
over het feit, dat iemand een 
auto van een half miljoen 
als onderpand gebruikt voor 
een lening van maar 10.000 
dollar.  Echt iets voor een 
blondje, zeggen ze lachend. 
Een van de bankmedewer-
kers rijdt de Rolls in de on-
dergrondse garage van de 
bank en parkeert de auto 
daar. Na twee weken komt 
het blondje terug en betaalt 
de lening terug, plus de ren-
te van zo’n 45 dollar.  De be-
diende groet haar vriende-
lijk en zegt, dat ze blij waren 
zaken met haar te kunnen 
doen. Maar hij geeft aan dat 
ze wel enigszins in verwar-
ring zijn geraakt. Na haar 
vertrek hebben ze haar nog 
een keer nagetrokken en het 

bleek, dat ze multimiljonair 
is. Waarom wou ze 10.000 
dollar lenen, terwijl ze zelf 
zo rijk is. Het blondje kijkt 
hem glimlachend aan en 
zegt in het Antwerps: ? Woar 
kunde gai voor twie weken 
uwen auto in Antwaarpe 
parkeren voor 45 euro?

Op de markt stond voor 
mij een mooie meid, lange 
benen, kort rokje. Bij een 
kraampje met petjes en 
hoedjes, uitgestald op een 
laag tafeltje, bleef ze staan 
en bukte voorover om een 
hoedje te pakken. Ik zag dat 
het rokje omhoog kwam en 
waar de string tussen haar 
billen verdween. Liefhebber 
die ik ben, bleef ik staan kij-
ken. Ze bleef maar voorover 
bukken, hoedjes pakken, en 
passen voor een piepklein 
spiegeltje. Bij het 5e hoedje 
draaide ze zich om en keek 
mij recht in mijn gezicht 
aan. Ik dacht ‘nu krijgen we 
het’, die is pissig, want ze 
heeft gevoeld dat ik al een 
tijdje naar haar heb staan 
kijken. Ze frommelde wat 
met haar handen aan het 
hoedje en vroeg: 
“En, staat ie?”. Ik antwoord-
de: “Ja, al vanaf het tweede 
hoedje!”
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Nadat de chauffeur op de 
luchthaven de bagage van 
de paus in de kofferbak van 
de limousine had geplaatst 
bemerkt hij dat de paus nog 
altijd op het trottoir staat. “ 
Neem me niet kwalijk, Uwe 
Heiligheid”, zegt de chauf-
feur,” zou U alstublieft wil-
len instappen zodat we kun-
nen vertrekken?” “Om je de 
waarheid  te vertellen”, zegt 
de paus, “ze willen in het 

Vaticaan niet dat ik met de 
auto rijd en ik zou dat graag 
vandaag toch eens willen 
doen”. “Het spijt me erg, 
maar ik mag U niet laten 
rijden, anders verlies ik mijn 
job! En wat als er iets ge-
beurt”, protesteert de chauf-
feur. “Ik zal je in mijn gebed 
aanbevelen”, antwoordt de 
paus. Slecht gezind geeft de 
chauffeur toe en gaat dan 
toch maar op de achterbank 

zitten terwijl de paus achter 
het stuur kruipt. Zeer snel 
betreurt de bestuurder zijn 
beslissing. Amper hebben ze 
de luchthaven verlaten of de 
paus drukt het gaspedaal in 
en voert de snelheid op tot 
170 km/u. “Ik smeek U, Uwe 
Heiligheid, vertraag aub”, 
zegt de bestuurder bezorgd. 
Maar de paus gaat vol gas 
door tot er plots een sirene 
te horen is en een politie-

In een kroeg zat een man 
moeizaam met zijn rug te-
gen de bar. Een groepje jon-
gelui zag hoe ladderzat hij 
was en besloot hem naar 
huis te brengen. Ze zetten 
hem overeind om zijn adres 
te zoeken in zijn portemon-
nee, maar telkens zakte hij 
weer op de grond. Toch wis-
ten ze zijn adres te ontdek-
ken en tilden hem met zijn 
drieën in een auto. Toen ze 
bij zijn huis arriveerden 
viel hij weer een aantal ke-
ren alvorens ze de voordeur 
bereikten. Toen zijn vrouw 
opendeed zij een van de jon-
gelui: “We brengen uw echt-
genoot even veilig thuis”, 
waarop de vrouw zei: “Waar 
is zijn rolstoel gebleven?”.

www.limburgsekabrieten.com

Wat is stress? Je pikt een 
liftster op, een mooi meisje. 
Plotseling valt ze flauw in 
jouw auto en je brengt haar 
naar het ziekenhuis. Daar 
word je gestrest van. Maar 
in het ziekenhuis hoor je 
dat ze zwanger is, en ze 
feliciteren je dat je vader 
gaat worden. Jij zegt, dat 
je niet de vader bent, maar 
het meisje zegt van wel. Dit 
begint al aardig stressvol te 
worden. Dus dan eis je een 
DNA-onderzoek om te be-
wijzen dat je de vader niet 
bent. Nadat de test gedaan 
is, krijg je van de arts te 
horen dat je onvruchtbaar 
bent, en dat waarschijnlijk 
al vanaf je geboorte. Je bent 
wel heel erg gestrest maar 
ook wel opgelucht. Maar 
onderweg, terug naar huis, 
schiet je te binnen dat je 
wèl drie kinderen hebt. Dát 
is pas stress!

man op een motor tekens 
geeft om te stoppen. De paus 
zet de auto aan de kant en 
draait het raampje naar be-
neden, terwijl de politieman 
hem nadert. Zodra de man 
de paus herkent keert hij 
terug naar de politiemotor, 
roept over radio zijn baas 
op en zegt dat hij net een li-
mousine heeft doen stoppen 
die 170 km reed. “En, wat is 
het probleem”, zegt de chef, 
“sluit hem op!” “Ik denk niet 
dat we dat kunnen doen, de 
man is een heel belangrijk 
iemand”, zegt de politieman. 
De chef antwoordt: “Dat 
is geen goede reden!” “ Ja 
maar, met belangrijk bedoel 
ik echt belangrijk”, zegt de 
politieman. "Wie heb je dan 
te pakken, de burgemees-
ter?" "Veel belangrijker". 
"Een parlementariër?" "Nog 
véél belangrijker". "De pre-
sident?" "Nog veel belang-
rijker". "Goed, zeg me dan 
wie het is!" "Ik denk dat het 
God zelf is!" "Maak je nu een 
grapje, waarom denk je dat 
het God is?” “ Hij heeft de 
paus als chauffeur”.

Een kerel ligt bloot te zon-
nen, ergens aan een naakt-
strand. Maar omdat zijn 
“edele delen” in de loop der 
jaren niet al te veel zon heb-
ben gezien legt hij er uit vei-
ligheidsoverwegingen toch 
maar een strooien hoed over. 
Komt er een dame voorbij, 
uiteraard ook naakt en zij 
zegt spottend tegen hem. 
“Als jij een heer zou zijn, 
dan deed je je hoed af voor 
een dame”. Waarop hij ant-
woordt: “Als jij niet zo lelijk 
was, ging die hoed vanzelf 
wel af.



Een non zit in de trein te-
genover een onguur uit-
ziende jongeman, die een 
doosje verse garnalen zit te 
eten. Van elke garnaal bijt 
hij de staart af en spuwt die 
uitdagend in haar richting. 
Als zijn doosje leeg is opent 
hij het raam en gooit het 
lege doosje naar buiten. Het 
wordt de non allemaal wat te 
veel en zij trekt aan de nood-
rem. De jongeman kijkt haar 
brutaal aan en zegt: “Jij 
stomme ongelovige waarde-
loze katholieke trut, daar 
krijg je een boete van 2000 
euro voor, idioot wijf. De non 
lacht en zegt: “Ai, als ik ver-
krachting roep en ze ruiken 
jouw vingers, ga jij 10 jaar de 
bak in, grootmuil”.
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Een echtpaar op leeftijd ligt 
in bed. De man valt al bijna 
in slaap als zijn vrouw in-
eens zegt: “Vroeger hield je 
mijn hand vast als we gin-
gen slapen”. De man pakt 
heel even de hand van zijn 
vrouw en draait zich ver-
volgens weer om om te gaan 
slapen. Even later zegt zij: 
“En je kuste me altijd als 
we gingen slapen”. De man 
draait zich weer om en geeft 
haar vluchtig een kusje op 
haar wang. 30 seconden la-
ter zegt ze vervolgens: “En je 
beet me altijd heel liefdevol 
in mijn nek”. De man slaat 
de dekens van zich af, stapt 
uit bed en loopt weg. “Wat 
ga je doen?”, vraagt ze haar 
man, waarop hij antwoordt: 
“Even mijn tanden pakken”.

Er staat een meisje in de 
volle tram en ze vraagt: “Me-
neer mag ik alstublieft gaan 
zitten want ik ben zwan-
ger?” De man staat onmid-
dellijk op en antwoordt: “Na-
tuurlijk jonge dame!” .Maar 
als hij haar even later wat 
beter bekijkt zegt hij: “Vol-
gens mij ben je toch nog niet 
zo heel lang zwanger, want 
ik zie nog niets”. Waarop het 
meisje antwoordt: “Oh, nog 
maar pas een half uurtje en 
ik ben nog bekaf!”

Economic Auto Center

www.limburgsekabrieten.com

Niels staat aan de bar en 
er staat een prachtige meid 
naast hem. Op een gegeven 
moment kijkt ze naar zijn 
horloge en zegt: “Jemig! Wat 
een mooi horloge is dat!” 
“Ja,” zegt Niels, “ik kan er 
mee faxen, e-mailen, SMS-
en, internetten en ik kan er 
zelfs mee zien dat je geen 
slipje aan hebt!” Boos geeft 
de vrouw hem een knal voor 
z’n kop. “Ik heb wél een slip-
je aan�, gromt ze. “Oh shit”, 
zegt Niels vervolgens, “dan 
loopt hij weer een uur voor!”



ARKEFLY

PRINS JAN II  EN ZIJN RAAD VAN ELF 2014
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Een vrouw is eieren aan het 
bakken als haar man thuis 
komt. Hij loopt de keuken in 
en begint meteen te roepen: 
“Pas op!. Meer boter!. Stop!. 
Stop!. Draai ze om!. Boter!.   
Zachter!. Zachter!. Meer bo-
ter!. Zie je dat dan niet?. Ze 
gaan aanbranden!. Pas toch 
op!. Draai ze om!. Schiet op!. 
Haast je!. Draai ze nu om!. 
Stop!. Stop!. Pas op!. Te veel 
boter!. Het gaat spatten!. 
Zet uit!. Zet uit!. Zet uit!. Pas 
op!. Pas op!. Je gaat je ver-
branden!. Zachter!. Zachter!. 
Hola, hola, te veel boter!. 
En te weinig zout!. Ohhh!,  
te weinig zout!”. De vrouw is 
compleet overstuur en gilt: 
”Waarom roep jij zo? Wat 
is er met je aan de hand?” 
De man draait zich om en 
zegt heel kalm, terwijl hij 
de keuken verlaat: “Gewoon 
om je duidelijk te maken hoe 
het aanvoelt als jij naast me 
zit in de auto!”.

Annie, 5 jaar, komt thuis van 
school. Zij heeft een eerste 
les over baby’s gehad. Haar 
mama is zeer geïnteres-
seerd en vraagt: “Wat heb je 
zoal in die les geleerd?” An-
nie antwoordt: “Ik was rood 
van schaamte! Paul heeft 
gezegd dat men baby’s kan 
kopen in het weeshuis. Ma-
rie zegt, dat men baby’s kan 
kopen in een hospitaal en 
Pierre zegt dat men ze kan 
kopen in vreemde landen. 
Mama vraagt al lachend: 
”En waarom ben jij dan rood 
van schaamte?” “Omdat ik 
niet durfde zeggen, dat mijn 
papa en mijn mama zo arm 
zijn dat ze mij zelf hebben 
moeten maken!”

Een oudere man wordt om 2 
uur ‘s nachts door de politie 
staande gehouden en hem 
wordt gevraagd waar hij om 
deze tijd naar toe gaat. Hij 
antwoordt: “Ik ben op weg 
naar een lezing over mis-
bruik van alcohol, roken, 
laat opblijven en het effect 
wat het op het menselijk li-
chaam heeft”. De politieman 
vraagt verder: “Echt waar? 
Wie geeft er nu zo’n lezing 
op deze tijd van de nacht?” 
De man antwoordt: “Mijn 
vrouw!”
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Man en vrouw zitten samen 
op de bank tv te kijken. De 
man kijkt zijn vrouw aan 
en zegt: “Schatje, vertel me 
eens iets wat me gelukkig 
en tegelijkertijd verdrie-
tig maakt?“ Antwoordt zijn 
vrouw: “Je hebt het grootste 
en dikste geslachtsdeel van 
al je vrienden!”



Een groep politieofficieren 
heeft als taak de hoogte te 
meten van een vlaggenmast. 
Zij begeven zich dus naar de 
mast met ladders en lintme-
ters. Een voor een vallen ze, 
of van de ladder, of laten de 
lintmeter vallen. Een goede 
oude wijkagent komt toe-
vallig langs en ziet wat er 
gaande is. Hij trekt de mast 
uit de grond, legt hem plat, 
en meet dus die mast.  Hij 
geeft de maten aan die of-
ficieren en gaat weg. Nadat 
de wijkagent vertrokken is 
draait een politieofficier zich 
al lachend om naar de an-
deren: “Dat is er nu een van 
de gemeentepolitie. Zie: wij 
vragen de hoogte en hij geeft 
ons de lengte!”
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Er zit een bedelaar langs 
de weg die elke dag 25 euro 
krijgt van een voorbijganger. 
Dit gebeurt enkele jaren tot 
plots de bedelaar van de-
zelfde man slechts 18 euro 
krijgt. De bedelaar denkt bij 
zichzelf dat 18 euro nog altijd 
niet slecht is, maar toch min-
der is dan 25 euro. Een jaar 
later krijgt hij plots maar 15 
euro meer en nu wil hij wel 
eens weten hoe dit komt. Hij 
vraagt dus aan de man van 
wie hij jaren 25 euro, daarna 
18 euro en nu nog 15 euro 
heeft gekregen waarom dit 
zo is. De man antwoordt: 
”Ja, het leven wordt alsmaar 
duurder en vorig jaar is mijn 
oudste zoon naar de univer-
siteit gegaan en dat kost veel 
geld. Vandaar dat ik je 18 
euro gaf. Nu is ook mijn oud-
ste dochter naar de universi-
teit gegaan en dat kost dus 
weer wat meer. De bedelaar 
vraagt daarop: “Hoeveel kin-
deren heeft  u zo eigenlijk?” 
Waarop de man antwoordt: 
“Vier schatten van kinde-
ren!”, waarop de bedelaar be-
zorgd zegt: “U gaat die toch 
niet allemaal op mijn kosten 
laten studeren?”
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BODY WASH AND DEODORANT 
BUILD FOR TRAINING.

OTHERS MASK ODOR. WE ELIMINATE IT.

GIVE EVERYTHING. 
SMELL NOTHING.

WWW.FACEBOOK.COM/CURACAOFOODSTRADE

“Boven uw winkelingang 
staat: ‘In- en verkoop’. Wat 
koopt u eigenlijk in?” “Oude 
troep”. En wat verkoopt u 
dan?” “Waardevolle antiek”.

Een mooie vrouw, met alles 
er op en er aan, komt bij een 
arts en beklaagt zich over de 
lusteloosheid van haar man. 
De arts zegt: ”Voeg bij iedere 
maaltijd twee lepels honing 
toe, dat is een oud natuur-
geneesmiddel en zéér goed 
voor de potentie”. Na drie 
maanden ontmoet zij de arts 
opnieuw en die vraagt haar, 
of de voorgeschreven reme-
die succesvol was?  “Jaja 
dokter, zoemen en brommen 
doet hij al, maar steken nog 
altijd niet!”
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Een vrouw komt ‘s avonds 
laat thuis van de kookclub. 
Heel zachtjes doet ze de 
deur van haar slaapkamer 
open. Onder de dekens ste-
ken 4 benen uit. Ze pakt een 
honkbalknuppel en begint 
zo hard als mogelijk op de 
dekens te slaan. Als ze klaar 
is gaat ze naar de keuken 
voor een glaasje port. Als ze 
in de keuken komt, ziet ze 
daar haar man, die de krant 
zit te lezen. Hij zegt: “Hallo 
schatje, we slapen vannacht 
op de bank, want je ouders 
logeren hier. Dat vind je toch 
niet erg hè”?
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Een vader komt met zijn zoon-
tje een restaurant binnen...
Hij geeft de jongen 3 eurocen-
ten om mee te spelen zodat 
hij een beetje bezig is. Plot-
seling loopt de jongen blauw 
aan en krijgt het benauwd. 
De vader realiseert zich dat 
de jongen de eurocenten 
heeft ingeslikt en begint 
hem op zijn rug te slaan. De 
jongen hoest 2 eurocenten 
op, maar blijft het benauwd 
houden. Kijkend naar zijn 
zoon, raakt de vader in pa-
niek en schreeuwt om hulp. 
Een goed geklede, aantrek-
kelijke, in een blauw man-
telpakje geklede dame zit 
aan de koffi ebar een krant 
te lezen onder het genot van 
een kopje koffi e. Bij het ge-
luid van de commotie, kijkt 
ze op, zet haar kopje koffi e 
neer, vouwt de krant net-
jes open en legt deze op de 
bar. Ze staat op van de bar-
kruk en komt rustig, zon-
der haast, naar de jongen 
toe. Zodra ze bij de jongen 
is, laat de vrouw voorzich-
tig de broek van de jongen 
zakken, pakt de jongen zijn 
testikels en begint te knij-
pen en te draaien, eerst 
zachtjes en daarna steeds 
harder. Na een paar secon-
den verkrampt de jongen, 
hoest heel heftig en hoest de 
laatste eurocent eruit. Deze 

laatste eurocent vangt de 
vrouw behendig op in haar 
vrije hand. Hierna overhan-
digt de vrouw de eurocent 
aan de vader en loopt terug 
naar haar plaats in de kof-
fi ebar, zonder een woord te 
zeggen. Zodra hij er zeker 
van is dat zijn zoon van dit 
alles geen nadelige gevolgen 
heeft overgehouden, haast 
de vader zich naar de vrouw 
en bedankt haar heel harte-
lijk. Hij zegt tegen de vrouw: 
“Ik heb nog nooit iemand 
iets dergelijks zien doen, het 
was fantastisch. Bent u een 
dokter?” “Nee”, antwoordt 
de vrouw, “ik werk bij de Be-
lastingen”.
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Vier oude en ondeugende 
oma’s zitten aan een ta-
fel in het bejaardenhuis 
te kaarten. Komt Rinus, 
een oude opa binnenwan-
delen. Klaartje, één van 
de oma’s zegt tegen Rinus: 
“Wedden dat we je kunnen 
vertellen hoe oud je bent!”. 
”Rinus zegt meteen: “Dat 
bestaat niet. Dat kunnen 
jullie beslist niet, stelletje 
ouwe gekken”. Saartje, een 
andere oma, zegt: “Moet je 
effe luisteren ouwe knor-
repot, dat kunnen we wel. 
Laat je broek en je onder-
broekje maar zakken dan 
vertellen we je precies hoe 
oud je bent”. Een beetje 
ontzet maar vastberaden 
om te bewijzen dat ze dat 
niet konden, laat Rinus z’n 
broek en onderbroek zak-
ken! De omaatjes hebben 
de grootste lol en gieren 
van het lachen. Ze laten 
Rinus rondjes draaien en 
ook een paar keren op en 
neer springen. Dan roepen 
ze samen in koor: “Je bent 
op de kop af 87 jaar”. Met 
de broek nog op zijn en-
kels staat Rinus helemaal 
perplex en vraagt: “Hoe 
kunnen jullie dat nou in 
vredesnaam raden?” Met 
tranen op de wangen van 
het lachen, schateren de 
oude dames in koor: “Wij 
zijn gisteren op je verjaar-
dagsfeest geweest!”

Een Brit wonende tussen 
Leuven en Brussel, is zwaar 
onder invloed van alcohol, 
en ziet zo zwart als een oude 
bakelieten telefoon, je weet 
wel die van vroeger. Een po-
litieman houdt de auto aan, 
stelt zich voor en vraagt: 
“Heeft u gedronken?” Met 
een dikke tong antwoordt 
de man: “Yes, deze morgen 
is mijn dochter getrouwd, 
en ik hou niet van kerken, 
dus ben ik naar het café ge-
weest, en heb enkele bier-
tjes gedronken. Daarna, 
gedurende het banket, heb 
ik 3 fl essen gekraakt: een 
Corbières, een Minervois, 
en een Faugères. Om te ein-
digen,  gedurende het feest 
heb ik 2 fl essen Johnny 
Walker en Black Label sol-
daat gemaakt”.  Uiteindelijk 
antwoordt de politieagent 
geïrriteerd: “Weet u dat ik 
politieagent ben en dat ik   
u ga onderwerpen aan een 
alcoholtest?” Vol humor ant-
woordt de Brit: “En U, weet 
u dat... dit voertuig Engels 
is en mijn vrouw rijdt?” 
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Een oud getrouwd stel zit 
thuis televisie te kijken. Hij 
heeft de afstandsbediening 
en zapt steeds maar heen 
en weer tussen een vissers-
programma en een seksfi lm. 
Zij wordt het helemaal zat 
en zegt tenslotte: “Verdorie, 
laat nou die seksfi lm staan. 
Je weet toch al hoe je moet 
vissen!”
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Een  zakenman opent zijn 
nieuwe kantoor, wanneer 
hij van een vriend ter feli-
citatie een krans ontvangt 
met daarop: “Rust in vrede”.   
Het is duidelijk dat er 
een fout is gemaakt en 
de zakenman belt de 
bloemist om te klagen. 
Nadat hij de bloemist heeft 
verteld van de fout, zegt 
de bloemist: “Het spijt me 
heel erg van de fout, me-
neer, maar wat nog erger 
is, er vindt vandaag ergens 
een begrafenis plaats waar 
bloemen worden afgeleverd 
met de tekst: “Gefeliciteerd 
met je nieuwe locatie.”

Advocaten zouden een oude-
re dame nooit vragen mogen 
stellen als ze niet voorbereid 
zijn op het antwoord. 
Tijdens een proces in Ame-
rika riep de aanklager zijn 
eerste getuige naar voren, 
een dame op leeftijd. Hij 
ging naar haar toe en vroeg: 
“Mevrouw, kent u mij?” Zij 
antwoordde direct: “Welja 
ik ken u, mijnheer. Ik ken u 
al van toen u nog een knaap 
was en eerlijk gezegd ben 
ik erg teleurgesteld in u. U 
liegt, u bedriegt uw vrouw, u 
manipuleert de mensen en 
spreekt kwaad achter hun 
rug. U denkt dat u een hele 
meneer bent terwijl u geen 
verstand genoeg hebt om 
te beseffen, dat u het nooit 
ver zult brengen. Jawel, ik 
ken u”. De aanklager stond 
perplex. Niet wetend wat 
anders te doen wees hij door 
de zaal naar de verdediger 
en vroeg: “Mevrouw, kent u 
de advokaat van de verdedi-
ging?” Zij antwoordde weer 
direct: “Welja, ik ken hem 
ook al van toen hij klein was. 
Hij is lui, onverdraagzaam, 
en hij heeft een drankpro-
bleem. Hij kan met niemand 
een normale relatie opbou-
wen en zijn praktijk is de 
slechtste van het land. Bo-
vendien heeft hij zijn vrouw 
bedrogen met drie verschil-
lende minnaressen, waaron-
der uw vrouw. Jawel, ik ken www.limburgsekabrieten.com

hem”. De verdediger zakte 
bijna ineen van schaamte. 
Toen riep de rechter de twee 
advocaten bij zich en zei 
heel stilletjes: “Als een van 
jullie beiden het waagt aan 
die dame te vragen of ze mij 
kent, dan stuur ik jullie al-
lebei naar de elektrische 
stoel!”

Bigamie is: één vrouw te 
veel hebben. Monogamie is 
hetzelfde.



Een man en een vrouw 
zijn 23 jaar getrouwd. De 
sleur en de ‘mot’ zitten erin 
en ze gaan te langen leste 
naar een relatietherapeut...
Als de therapeut vraagt 
wat het probleem is, steekt 
de vrouw een tirade af: ze 
somt alle mogelijke proble-
men en ergernissen op die 
zich in al die jaren huwelijk 
hebben opgestapeld. En ze 
ratelt maar door en door..! 
Plots staat de therapeut op, 
zonder iets te zeggen...Hij 
loopt om zijn bureau heen, 
rukt de dame de kleren van 
het lijf, slaat zijn armen om 
haar heen en bedrijft passi-
oneel de liefde met haar! De 
vrouw - haar mond eindelijk 
gesnoerd - ligt nadien stil-
letjes nahijgend in een vol-
ledig bevredigde roes op het 
bureau. De therapeut draait 
dan naar de man en zegt: 
”Dát is wat uw vrouw nodig 
heeft, minstens 3 keer per 
week!” De man denkt even 
na, krabt zich achter z’n oor 
en antwoordt: “Tja...’s maan-
dag’s en ‘s woensdags kan ik 
haar wel brengen, maar op 
dinsdag, donderdag en vrij-
dag moet ik gaan fietsen…
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Een groepje vrouwen nam 
deel aan een lezing over het 
onderhouden van de liefdes-
relatie met hun echtgenoot. 
Er werd gevraagd: ”Wie van 
jullie houdt van jullie man?” 
Hierop gingen alle handen 
omhoog. Daarna werd ge-
vraagd: ”Wanneer heb je 
hem de laatste keer verteld, 
dat je van ‘m houdt?” Som-
mige vrouwen zeiden van-
daag, een aantal gisteren 
en de rest kon het zich niet 
herinneren. Hierna werd 
de vrouwen gevraagd hun 
mobieltjes te nemen en hun 
man een berichtje te sturen 
met de tekst: Schat, ik hou 
van je“. Daarna moesten 
ze de antwoorden van hun 
man hardop voorlezen. Hier 
een greep uit de antwoor-
den: 1. Huh, wie is dit? 2. 
Moeder van mijn kinderen, 
ben je ziek of wat scheelt 
er?  3. Hai, ik hou ook van 
jou, wat is er met je aan de 
hand?  4.Wat nu, heb je een 
aanrijding gehad? 5. Ik be-
grijp niet wat je bedoelt. 6. 
Draai er niet omheen, hoe-
veel geld heb je nodig? 7. 
Droom ik?  8. Als je niet on-
middellijk vertelt voor wie 
dit bericht bedoeld is  pleeg 
ik een moord.  9 Ik dacht dat 
we hadden afgesproken, dat 
je overdag niet zou drinken. 
10.  Je moeder komt zeker 
weer een tijdje logeren?
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Ik hou al jaren van dezelfde 
vrouw. Zou mijn vrouw dit 
weten, ze vermoordt me.  
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Een echtpaar vierde hun 
40-jarig huwelijksfeest. Ze 
hadden nooit kinderen ge-
kregen. De man vroeg aan 
zijn vrouw wat ze als cadeau 
wenste. Ze wilde graag een 
schilderij van hun samen 
laten maken. Dus gingen ze 
naar een kunstschilder. Ze 
moesten een aantal keren 
komen poseren. Het hoofd 
van de man was klaar. De 
vrouw nog niet, dus zij ging 
nog een keer alleen. De schil-
der vroeg haar of ze er tevre-
den mee was. Nou, ze had 
nog wel een wens. “Wat wilt 
U dan”, vroeg de schilder. 
“Kunt U mij afbeelden met 
een prachtig gouden Cartier 
collier met bijpassende arm-
band, oorbellen en broche 
met saffieren en robijnen 
en bij mijn man een gou-
den met diamanten bezette 
Rolex aan zijn pols en drie 
grote gouden ringen aan de 
vingers”, vroeg ze. “Uiter-
aard kan dat”, zei de schilder.  
Toen het schilderij klaar 
was, ging het echtpaar het 
samen ophalen. De man 
bekeek het kunstwerk, was 
tevreden over het resultaat, 
maar zei tegen zijn vrouw: 
“Zo’n mooie ketting en al die 
andere sieraden hebben wij 
toch helemaal niet?” “Nee,” 
zei z’n vrouw, “maar denk je 
eens in, hoe onze neven en 
nichten er naar zullen gaan 
zoeken als wij er niet meer 
zijn”.

Een Antwerpse wande-
laar ziet een persoon ge-
hurkt zitten aan de oe-
ver van de Schelde.   
Hij merkt op dat die gast 
met zijn rechterhand wa-
ter uit de Schelde aan het 
scheppen is en er dan gul-
zig van drinkt. “Hé man-
neke”,  roept de wandelaar, 
“ge meugt van da water nie  
drinken! Het is staark ver-
voald zulle! ‘t is giftig. Ge 
got er van staarven!!” Traag 
veert de gehurkte persoon 
recht, draait zich om en zegt 
tegen de wandelaar: “Ik ben 
een Roemeen. Ik kan uw di-
alect niet goed begrijpen”. 
Antwoordt de Antwerpe-
naar: “Da ge met oe twie 
haanden moet drinken!”
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Nicole, een heel schoon 
blondje, zit bij de psychiater 
en legt haar probleem uit. 
“Bij mij komt het allemaal 
door de drank, dokter. Ik 
hoef maar een glas alcohol 
te drinken of ik heb al zin 
om te seksen met iedereen 
die toevallig in de buurt is. 
Kunt u daar iets aan doen?”                      
“Wel”, zegt de psychiater, 
“ik stel voor dat we uw pro-
bleem bespreken bij een 
goede fles wijn.”
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Een vertegenwoordiger, 
doodmoe, komt aan in een 
kleine gemeente waar maar 
één hotelletje is. Tot over-
maat van ramp: alle ka-
mers zijn bezet. Hij smeekt 
de baas: “Leg me te sla-
pen, geeft niet waar, maar 
ik moet absoluut kunnen 
uitrusten." "Wel", zegt de 
hotelier, "ik heb hier een 
twee-persoonskamer, waar-
van maar één bed bezet is. 
Als je met die man tot een 
akkoord komt om de kamer 
en de prijs ervan te delen 
is dat voor mij goed. Maar, 
ik zeg je van tevoren, hij 
snurkt geweldig. Het is 
zelfs zo erg dat alle gasten 
er ‘s morgens hun beklag 
over doen”. “Maakt niks 
uit”, antwoordt de verte-
genwoordiger, “ik ben veel 
te moe”. De twee mannen 
komen tot een akkoord 
en eten ‘s avonds aan de-
zelfde tafel. ‘s Morgens 
komt de vertegenwoordi-
ger als eerste de trap af 
om naar het ontbijtzaaltje 
te gaan. Vrolijk fluitend en 
goed gehumeurd de hotel-
baas groetend. “Nou moe”, 
zei deze, “zo vrolijk? Heb 
je goed geslapen? Heeft hij 
niet gesnurkt?” “Helemaal 
niet“, zegt de vertegenwoor-
diger, “geen enkel moment”. 
“Hoe is dat in godsnaam 
mogelijk?”, vraagt de hotel-

baas. “Heel eenvoudig”, zegt 
de vertegenwoordiger, “ik 
kwam een beetje later dan 
hij de kamer in. Hij lag al 
op zijn bed. Ik heb hem een 
kus gegeven op zijn ach-
terwerk en gezegd: “Goede-
nacht, schoonheid”. En die 
kerel heeft daarna de hele 
nacht recht op in bed ge-
zeten om me in de gaten te 
houden”.

Op de laatste schooldag 
brengen de kinderen een ka-
dootje mee voor de juffrouw. 
De dochter van de super-
markteigenaar geeft haar 
een fruitmand. De zoon van 
de bloemist heeft een boe-
ket bloemen en de dochter 
van de snoepwinkelier geeft 
haar een doos bonbons. De 
zoon van de drankhandelaar 
had een grote zware doos. 
De juffrouw tilde de doos 
op en zag dat hij een beetje 
lekte. Ze ving een druppel 
vloeistof met haar vinger 
op en proefde. “Is het wijn?”, 
raadde ze. “Nee”, antwoord-
de de jongen. Ze proefde nog 
een druppel en vroeg: ”Is het 
champagne?” ”Nee”, zei het 
knulletje, “het is een puppy!”
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Een oud manneke in Roo-
sendaal ging naar de kapper 
om zijn haar te laten knip-
pen en zich te laten scheren. 
Hij zei tegen de kapper: “Ik 
kan m’n bakkebaarden er 
niet goed afhalen want ik 
heb teveel rimpels”. “Geen 
probleem”, zei de kapper en 
hij haalde een klein houten 
balletje van de plank. “Doe 
dat maar in je mond”, zei 
de kapper. Het manneke 
deed dat en de huid van zijn 
wangen kwam mooi glad te 
staan. Toen de kapper klaar 
was zei het ouwe manneke: 
“Dat was de gladste scheer-
beurt, die ik in jaren heb 
gehad, maar wel een beetje 
gevaarlijk. Ik had dat bal-
leke wel in kunnen slikken”. 
“Dat is ook geen probleem”, 
zei de kapper, “dan had je 
het na een paar dagen ge-
woon terug kunnen bren-
gen, dat doen ze allemaal”.

Een non neemt een taxi 
naar Den Bosch en merkt 
dat de knappe chauffeur 
haar voortdurend in ‘t oog 
heeft. Ze vraagt hem waar-
om hij haar constant zo in-
tens bekijkt. Hij antwoordt: 
“Ik wil u iets bekennen, 
maar ik wil u niet in verle-
genheid brengen”. Ze stelt 
hem gerust: “Mijn zoon, ge 
kunt me niet kwetsen. Als je 
non bent en zo oud als ik heb 
je zo goed als alles al gezien 
en gehoord. Ik weet zeker 

dat je me niets kunt zeg-
gen of vragen dat voor mij 
beledigend of kwetsend kan 
zijn”. Hij: “Wel, ik droom al-
tijd opnieuw dat een kloos-
terlinge me heel passioneel 
kust”. De non: “Wel, dan 
kijken we wat daar aan kan 
worden gedaan. Eerst en 
vooral moet je vrijgezel zijn 
en daarnaast ook katho-
liek”. De taxichauffeur, al 
helemaal opgewarmd, ant-
woordt: “Jaja, ik ben vrijge-
zel èn katholiek! “Oké”, zegt 
de non “sla maar de eerst-
volgende landweg in”. Daar 
voldoet ze zijn fantasie met 
een overtuiging die de meest 
geroutineerde straatmade-
lief zou doen blozen. Als ze 
de weg voorzetten begint de 
chauffeur te huilen. “Mijn 
kind”, zegt de non, “waarom 
huil je nu toch?”. “Vergeef 
me dat ik heb gezondigd. Ik 
moet bekennen dat ik ge-
logen heb: ik ben getrouwd 
en ben een jood”. De non 
antwoordt: “Trek het je niet 
aan. Ik heet Dirk, ben homo 
en ben op weg naar ‘t carna-
val in Den Bosch”.

Een non duwt een kinder-
wagen voort in de klooster-
tuin. De bisschop die op be-
zoek is, ziet haar lopen en 
vraagt: “Aha….een klooster-
geheim?” “Nee”, antwoordt 
de non, “een kardinale fout”.
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Jantje had deze week een 
optreden in het bejaarden-
huis. Er was een echtpaar 
50 jaar getrouwd en men 
had hem gevraagd een grap-
pig verhaal te schrijven. Het 
was geweldig om te doen en 
hij kreeg heel enthousiaste 
reacties. Na afloop van het 
optreden staat hij te praten 
met de bruidegom. Hij zegt: 
“Het is wat hé meneer, vijf-
tig jaar getrouwd. Ik vind 
dat erg bijzonder, maar mag 
ik u een brutale vraag stel-
len?” “Natuurlijk jongen, jij 
mag alles”, zei de man. “Ik 
ben namelijk benieuwd hoe 
het nu is met de seksuali-
teit, als je zolang getrouwd 
bent. Ik wil toch eens we-
ten wat mij zoal te wachten 
staat”. “Maak je niet druk 
jongen, door de jaren heen 
verandert er eigenlijk niets. 
Kijk toen ik vijftig jaar ge-
leden een week getrouwd 
was, was het SMS. Toen ik 
vijfentwintig jaar geleden 
25 jaar getrouwd was, was 
het ook SMS. Vandaag ben 
ik 50 jaar getrouwd en het is 
nog steeds SMS”. Zegt Jan-
tje: “SMS, wat bedoelt u pre-
cies?” “Heel simpel. Toen ik 
vijftig jaar geleden een week 
getrouwd was, had ik seks 
‘S morgens, ‘s Middags en ‘S 
avonds. Na 25 jaar was het 
September, Mei, September. 
En nu ik 50 jaar getrouwd 
ben is het Soms Met Sinter-
klaas”.

Een postbode loopt zijn 
laatste ronde, want hij gaat 
met pensioen. De hele buurt 
heeft afgesproken dat ieder-
een hem een cadeau geeft als 
afscheid. De postbode krijgt 
het ene mooie cadeau na het 
andere. Bij het laatste huis 
doet er een heel mooi blond-
je open. Ze trekt hem naar 
binnen, hup naar de slaap-
kamer, het bed op en ze geeft 
hem een vreselijke beurt. De 
postbode vindt het schit-
terend en denkt: “Wat een 
cadeau!”. En het wordt nog 
gekker als ie beneden komt, 
want daar staat een enorm 
luxe champagneontbijt voor 
hem klaar. Als hij gegeten 
en gedronken heeft, bedankt 
ie dat blondje uitvoerig voor 
de aangename verrassing. 
Zij zegt: “D’r is nog één ding, 
het ligt naast je bord”. De 
postbode ziet een muntstuk 
van 1 euro liggen. Dus hij 
vraagt verbaasd waar dat 
nog voor is. Zegt die blonde 
trien: “Nou, toen ik aan mijn 
man vroeg wat voor een ca-
deau we voor jou zouden 
kopen zei hij: “Fuck die post-
bode, geef ‘m een euro. Maar 
dat ontbijt was mijn idee!” 
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We lopen altijd hand in 
hand. Zou ik haar loslaten, 
dan gaat ze steevast winke-
len. 
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Jef zou een wereldreis gaan 
maken per fiets. Om te voor-
komen dat zijn vrouw hem 
ontrouw zou worden doet hij 
haar een kuisheidsgordel 
om en sluit die af met een 
sleutel. De sleutel brengt hij 
bij zijn beste vriend Louis, 
die een paar kilometer ver-
der woont. Zegt Jef tegen 
Louis: ‘Moest ik binnen 
2 jaar niet terug zijn dan 
moet ge de boel maar open 
doen en laat haar dan haar 
leven maar leiden zoals ze 
wil, ik zal dan toch wel den 
hoek om zijn, ge weet maar 
nooit’. ‘O.k.’, zegt Louis, dat 
zal ik doen’, en Jef vertrekt 
met zijn fiets. Jef is amper 
vertrokken, ik geloof dat 
hij nog niet bij Gent was, 
of Louis rijdt met zijn auto 
voor hem in en doet hem 
stoppen. ‘Awel, wat krijgen 
we nu?’, vraagt Jef heel ver-
wonderd. Zegt Louis: ‘Ge 
hebt me de verkeerde sleu-
tel gegeven’.

Ik gaf mijn dochtertje toen 
ze nog een peuter was een 
theeserviesje. Dit werd een 
van haar favoriete speeltjes! 
Ik zat in de huiskamer de 
krant te lezen, toen zij mij 
een kopje thee bracht, dat 
natuurlijk gewoon water 
was. Na verschillende kop-
jes thee en mijn loft uitin-
gen, wat een heerlijke thee 
dat was, kwam mijn vrouw 
thuis. Ik vroeg haar te wach-
ten zodat ze zelf kon zien, 
hoe de kleine dreumes mij 
weer een kopje thee kwam 
brengen. Want oh dat was 
toch zo’n schattig gezicht, 
mijn vrouw wachtte, en ja 
hoor daar kwam ze weer aan 
met een kopje thee. Terwijl 
mijn vrouw toe keek hoe ik 
het kopje thee leeg dronk zei 
ze: “Is het ooit bij je op geko-
men, dat de enige plek waar 
onze dochter water kan ha-
len, uit het toilet is!”. 

Een vrouw is in het zie-
kenhuis bevallen van haar 
achtste kind. Het was een 
zware bevalling en ze is 
flink ingescheurd. “Dat zal 
ik moeten hechten”, zegt de 
vrouwenarts, “ik heb koper-, 
zilver- en gouddraad, welke 
wilt u?” “Schrikdraad”, zegt 
de vrouw.
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Een man komt in de bibli-
otheek en vraagt aan een 
bediende: “Mevrouw, kunt 
U mij even helpen, ik zoek 
een boek”. “Zeker mijnheer, 
wat is de titel?”  “Man-
nen, het sterke geslacht”. 
De bediende antwoordt: “De 
science-fiction afdeling is in 
de kelder mijnheer”.
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Een 70 jaar oude man komt 
de propvolle wachtkamer bin-
nen en gaat naar de recepti-
oniste. Die zegt: “Goedemor-
gen... en waarvoor wilt u de 
dokter spreken?” “Ik heb iets 
aan m’n lul”, antwoordt de 
oude man. De receptioniste 
reageert verbolgen met: “U 
kunt niet zulke dingen uit-
kramen in een volle wachtka-
mer”. “Waarom niet? U vroeg 
mij toch wat er verkeerd was 
en dat heb ik u verteld”, zegt 
hij. Waarop de receptioniste 
antwoordt: ”U hebt de hele 
wachtkamer in verlegenheid 
gebracht. U had moeten zeg-
gen dat er iets mankeerde aan 
uw oor of zoiets. Bespreek het 
probleem maar verder met de 
dokter”. De man dient haar 
van repliek. “U zou de patiën-
ten geen vragen moeten stel-
len in een wachtkamer vol 
met vreemden, als het ant-
woord ze in verlegenheid kan 
brengen”. De man loopt naar 
buiten, wacht een paar minu-
ten en gaat weer naar binnen. 
De receptioniste lacht zelfge-
noegzaam en zegt: “Ja, zegt 
u het maar?” “Ik heb last van 
m’n oor”, zei hij. De receptio-
niste knikt goedkeurend, we-
tend dat hij haar advies heeft 
aangenomen. “En wat is er 
met uw oor, meneer?” “Ik kan 
er niet uit pissen”, antwoordt 
hij. De wachtkamer barst uit 
in luid gelach.
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De vaatwasser van Ingrid 
deed het opeens niet meer. 
Ze belde een  monteur. Om-
dat ze de volgende dag naar 
haar werk moest, vertelde 
ze de man waar ze de sleu-
tel zou neerleggen: “Ik leg 
de sleutel onder de mat bij 
de voordeur. Repareer de 
vaatwasser, leg de rekening 
maar op het aanrecht, en 
eind van deze week maak ik 
het geld over”. “Oh ja, en je 
hoeft niet op de hond te let-
ten, Spike heet hij. Hij zal 
je verder niet lastig vallen. 
Maar wat je ook doet, zeg 
niets tegen de papagaai, on-
der geen enkele omstandig-
heid! Ik herhaal: zeg niets 
tegen de papegaai!”. Toen 
de reparateur ‘s ochtends bij 
het huis aankwam, vond hij 
zonder problemen de sleu-
tel. Hij deed de deur open en 
zag de grootste, gevaarlijk 
uitziende hond, die hij ooit 
gezien had. En, net zoals In-
grid gezegd had, de hond lag 
rustig op het kleed en keek 
naar wat de man allemaal 
aan het doen was. De pape-
gaai echter, bleef maar ver-
velend doen. Hij schreeuwde 
en vloekte de hele tijd tegen 
de man. Ten slotte kreeg de 
man er zo genoeg van dat hij 
zich niet langer kon inhou-
den: “Hou toch eens je kop, 
jij stomme, lelijke rotvogel!” 
Waarop de papegaai ant-
woordt: “Pak ‘m, Spike”.
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boer nodigde Hans uit om te 
blijven slapen aangezien het 
al laat was geworden. “Ik 
heb slechts één bed en daar 
moeten we dan maar met 
z’n drieën in gaan liggen”. 
Hans bedankte het boeren- 
echtpaar voor hun tomeloze 
gastvrijheid en met de boer 
in het midden namen zij 
plaats in het grote ledikant. 
Na een minuut of tien ver-
ontschuldigde de boer zich 
met de mededeling, dat hij 
vergeten was het hek van de 
schapenweide te sluiten. Hij 
kroop uit bed, kleedde zich 
warm aan en ging naar bui-
ten. De jonge boerin fluister-
de even later: “Hans. Hans, 
nu kan het!” Hans aarzelde 
en zei: “Ja maar, stel je nou 
voor dat je man terugkomt”. 
“Welnee”, zei de boerin, “die 
is voorlopig wel even zoet 
met het vangen en terugdrij-
ven van de schapen naar de 
weide. Kom nu Hans, dit is 
je kans!” Hans bedacht zich 
verder geen moment, rende 
naar de keuken en sneed 
zich een groot stuk kaas af.

Het was een echte gure no-
vemberavond. Hans, een 
knap ogende jonge man, 
stond met autopanne op een 
stil weggetje. Hans besloot 
lopend op zoek te gaan naar 
een plek waar hij zou kun-
nen bellen om hulp. Na on-
geveer een kwartier lopen 
nam hij in het duister, tus-
sen de bomen door, een licht 
waar. Hij liep in de richting 
van wat een kaasboerderij 
bleek te zijn en klopte aan. 
De deur werd geopend door 
een boer van zo rond de 60 
jaar. “Zou ik hier misschien 
even mogen telefoneren? Ik 
sta met panne ziet u”.”Wij 
hebben hier geen telefoon,” 
antwoordde de boer. Toen 
kwam er een beeldschone 
jonge boerenmeid aan de 
deur die zich voorstelde als 
de vrouw van de boer. Zij 
nodigde Hans uit naar bin-
nen te komen en sloeg hem 
met meer dan normale be-
langstelling gade. De boer 
vroeg of Hans misschien 
wat wilde eten en drinken. 
Dat aanbod sloeg Hans niet 
af en hij vroeg om een stukje 
kaas. Resoluut weigerde 
de boer dit en zei: “Luister 
eens meneer, je kunt van 
alles van mij te eten krij-
gen maar kaas is mijn bron 
van inkomsten, daar kan 
ik dus niet aan beginnen”. 
Het werd verder wel gezel-
lig die avond, er werden wat 
glazen wijn gedronken en de 

www.limburgsekabrieten.com

Een man zegt tegen zijn 
vrouw, die aan het bevallen 
is: “Het zou mooi zijn mocht 
de baby op jou lijken. “Zijn 
vrouw zegt: “En het zou een 
mirakel zijn mocht de baby 
op jou lijken!”



Jan is een arme sloeber. 
Geld heeft hij niet, hij is 
schamel gekleed, onverzorgd 
en broodmager. Hij kan zijn 
geluk niet op, als er plotse-
ling een fraai gelijnde sport-
wagen naast hem stopt en 
een opwindend vrouwtje het 
raam naar beneden draait: 
“Heeft u plannen voor van-
daag?” “Nee, mevrouw”. 
“Heeft u zin om met mij mee 
te gaan?” Jan’s oren toete-
ren. “Geen misverstanden”, 
denkt hij. “Ik heb geen cent, 
helaas,” zegt hij. De vrouw 

stelt hem gerust. “Bij mij 
heeft u geen geld nodig”. 
Prima geregeld! Hij stapt in. 
Ze rijden door een dure vil-
lawijk. Voor een schitterend 
huis stoppen ze. Ze gaan 
naar binnen. In de slaapka-
mer zegt het vrouwtje: “Zo 
kleedt u zich maar vast uit, ik 
ben zo terug”. Jan weet niet 

goed of hij droomt of het echt 
meemaakt, maar het aanbod 
laat eigenlijk niets aan de 
fantasie over. Hij kleedt zich 
uit en legt zijn kleren netjes 
op een stoel. Dan hoort hij 
voetstappen. Vol verwach-
ting gaat hij staan. De deur 
gaat open. Daar staat het 
knappe vrouwtje, links en 

rechts heeft ze een jochie 
aan de hand en zegt: “Kijk 
maar goed naar die magere 
kleerkast. Zo gaan jullie er 
ook uitzien, als je voortaan 
je bord niet leeg eet!”
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Een politieagent hield bij 
een snelheidskontrole een 
83-jarige dame aan. Hij 
vroeg haar: “Weet u wel hoe 
snel u reed ?” De dame gaf 
de agent een glimlach van 
oor tot oor en zei:“ Waar-
schijnlijk veel te snel maar 
ik moet snel op mijn bestem-
ming komen, voordat ik ver-
geet waar ik naar toe wou”.



Op 18 juni 2013 kregen de Limburgse Kabrieten 
het droeve bericht, dat 

hun Grootvorst Huub Bongers op bijna 92-jarge 
leeftijd was overleden.

Huub heeft een zeer intensief leven achter de 
rug, waardoor hij het laatste jaar  volledig ges-
loopt aan bed gekluisterd was. Zonder mokken 
is hij met dit lot omgegaan en bleef zijn lach het 
vertrouwde beeld, dat wij zo goed kenden.

Geboren in 1921 bracht hij zijn jeugd door in 
het Zuid-Limburgse Nieuwenhagen, het latere 
Landgraaf. 

Na zijn middelbare schoolopleiding werkte hij 
als laborant bij Staatsmijnen en haalde daarna-
ast in zijn vrije tijd alle aktes, die hij nodig had 
om zijn ideaal te verwezenlijken: volledig bev-
oegd wiskundeleraar.

In die hoedanigheid heeft hij als briljant leraar 
een geweldige bijdrage geleverd aan de vorm-
ing van zowel de Nederlandse  als de Curaçaose 
jeugd.  Degenen die ooit les van hem gehad heb-
ben, hebben allemaal bijzondere herinneringen 
aan hem en weten vaak een of andere leuke 
anekdote te vertellen uit zijn lessen.

In 1954 toog Huub – ondernemend als hij was 
– samen met zijn Alphonsine en vier dochter-
tjes (de oudste was net zes) naar Curaçao waar 
hij les ging geven op  Maria Immaculata om in 
1968 de functie van Rector te aanvaarden.

Sedertdien was Huub ook zeer actief lid van de 
Rotary-vereniging, waarbij zijn organisatietal-
ent hem zeer goed van pas kwam. Hij werd be-
trokken in het opzetten van vele sociale activit-

eiten. Het meest 
aansprekende 
is wel het feit 
dat hij jarenlang 
bij het Rotary-
busproject be-
trokken was. Het 
doel was om de 
schoolkinderen 
van de lagere 
school kennis te 
laten maken met 
de vele mooie 
onbekende plek-
ken die Curaçao 
rijk is. Om de 
twee weken was 

er een andere school aan de beurt, waarbij op 
kosten van de Rotary de kinderen in de ingehu-
urde bus konden stappen en verwend werden. 
In totaal heeft Huub meer dan 800 van dit soort 
uitstapjes geregeld.

In 1956 richtte Huub met enkele carnavalsmin-
nende vrienden een vereniging op,

die tot op de dag van vandaag bij eenieder bek-
end is als kortweg “De Kabrieten”, die veel bek-
endheid geniet bij de Curaçaose bevolking.

Sinds mensenheugenis was Huub Grootvorst 
van het Kabrietenrijk en in 1962 en 1991 Prins. 
Hij was de grote organisator en animator. Over-
al in volle hevigheid aanwezig. Veel deed hij in 
zijn eentje met aandacht voor de details. Steeds 
opereerde hij met speels gemak als entertainer 
op de diverse feesten, steeds liep hij voorop in 
de polonnaise, steeds zat hij onze wekelijkse 
vergaderingen voor op een manier zoals alleen 

hij dat kon. Het is zijn grote verdienste dat in al 
die jaren, waarbij ook zeer woelige, de kikkers 
in de emmer werden gehouden ofwel de Kabri-
eten binnen de kraal.

Door zijn veelgeprezen humor en goedlachsheid 
heeft Huub onvergetelijke indrukken achter 
gelaten. Waar Huub was, was het feest.

Huub, we missen je en dit zeg ik niet alleen als 
schoonzoon : 

Je bent pas dood als er niet meer over je gespro-
ken wordt. Je was een ware vriend, rust in 
vrede. Alaaf!!

Frans Dols
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Een man komt laat thuis 
van zijn werk. In de hal 
wacht zijn vrouw hem op: 
“Goed dat je thuis bent. Weet 
je, in de badkamer druppelt 
de kraan voortdurend”. De 
man is nogal gestrest van 
het werk en antwoordt: “Ben 
ik soms loodgieter?”. “En het 
licht gaat ook niet aan”, zegt 
zijn vrouw, “dat moet ook 
gerepareerd”. “Ben ik soms 
elektricien?” De volgende 
dag vertrekt de man voor 
een dringende zakenreis. 
Als hij na een paar dagen 
weer terug komt brandt het 
licht weer en de kraan lekt 
ook niet meer. Hij vraagt 
zijn vrouw wie het gerepa-
reerd heeft en ze zegt: “Ik 
heb de conciërge gevraagd 
om het te doen”. “Hoeveel 
heeft hij ervoor gevraagd?”, 
wilde   de man weten. “Als 
betaling wilde hij een verse 
taart of met me naar bed”, 
antwoordde zij. “En wat heb 
je dan voor een taart gebak-
ken voor hem?” Zijn vrouw 
kijkt hem aan en zegt: “Ben 
ik soms banketbakker?”

Een vrouwelijke hoogleraar 
aan de universiteit herin-
nert haar studenten aan 
het feit, dat ze de volgende 
dag tijdens het grote eind-
examen geen enkel excuus 
van afwezigheid zal dulden. 
Enige uitzondering daarop 
is een zware verwonding, 
zeer ernstige ziekte of het 
plotse overlijden van een 
naast familielid. Op de eer-
ste rij van het auditorium 
reageert Tom, de playboy 
onder de studenten:  “En 
in geval van oververmoeid-
heid, mevrouw? Van bij-
voorbeeld een uitputtende 
seksnacht?” Hilariteit alom. 
Wanneer de stilte eindelijk 
is weergekeerd, glimlacht de 
vrouwelijke  professor even-
tjes naar de student, schudt 
lichtjes het hoofd en zegt 
hem: “Dan mag je met je an-
dere hand schrijven!” 

Een vrouw komt in de keu-
ken en ziet haar man met 
een vliegenmepper. “Wat 
ben jij aan het doen?”. Hij 
antwoordt: “Ik jaag op 
vliegen”.”En, heb je er al 
gedood?”. “Ja, 3 mannetjes 
en 2 vrouwtjes. Verbaasd 
vraagt ze: “Hoe houdt je 
mannetjes en vrouwtjes uit 
elkaar?”. Hij antwoordt: “3 
Zaten er op een bierfl es en 2 
op de telefoon”. 

www.limburgsekabrieten.com

Een vrouw belt haar man en 
zegt: “Na twee weken in de 
vermageringskliniek ben ik 
al de helft afgevallen!” Hij 
zegt: “Blijf dan nog maar 2 
weken”. 

IN MEMORIAM HUUB BONGERS

LIMBURG MIJN VADERLAND
Jan Kools

origineel

Waar in ‘t bronsgroen eikenhout, ‘t nachtegaaltje zingt;

Over ‘t malsche korenveld ‘t lied des leeuwriks klinkt;

Waar de hoorn des herders schalt langs der beekjes 

boord:

Daar is mijn Vaderland, Limburgs dierbaar oord!

Parodie

Waar in het bronsgroen kaktushout, ’t troepiaaltje zingt;

Waar dan op het dorre vlak, de geit van alles vreet:

Waar contouren van ’n wolk op deez’rots bepaalt:

Daar is mijn vaderland, Korsou mijn dierbaar oord (2x)
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Flow Curacao wishes you a joyful 
celebration of the yearly carnival. 
Enjoy the parades and look at the 
bright colors of Curacao. 

CELEBRATE CARNIVAL!

HAPPY 
CARNIVAL!

Visit us during the Carnival at our booths 
in front of Staal Antillen and at Roosevelt 
Center.

www.limburgsekabrieten.com

Twee vriendinnen bespre-
ken met elkaar hun liefdes-
leven. De eerste is uiterst 
tevreden, maar de tweede 
is een en al ontevredenheid. 
Ze vindt het geslachtsdeel 
van haar partner maar niks, 
veel te klein. De eerste raadt 
haar aan om buiten de deur 
te zoeken naar een maat die 
haar meer bevrediging geeft. 
Verder vertelt ze haar dat je 
aan de schoenenmaat kunt 
zien hoe stevig iemand ge-
schapen is. Grote schoenen, 
grote Sjako!. De vrouw be-
kijkt de volgende dag aan-
dachtig de schoenmaat van 
de melkboer, niks bijzonders. 
Daarna die van de groen-
teman: ook niks. Maar dan 
komt de postbode langs. Nou, 
hij heeft me een paar schui-
ten aan! Ze nodigt hem met-
een uit voor een kop koffi e. 
Wanneer ze hem daarna een 
borrel aanbiedt en vraagt of 
hij zin in seks heeft laat hij 
er geen gras over groeien! 
In bed ligt zij uitgekleed, en 
hijgend van verlangen op 
hem te wachten. Maar hij 
schijnt moeite te hebben om 
het boord van zijn overhemd 
los te krijgen.”Wat duurt 
dat toch lang”, mompelt zij 
van ongeduld. “Ach”, zegt de 
postbode, “het is altijd het-
zelfde liedje bij posterijen. 
Overhemden die drie maten 
te klein zijn en schoenen vijf 
maten te groot!”

Een man belt naar huis van 
zijn werk en zegt: “Lieverd, 
ik ben door mijn baas uitge-
nodigd om mee te gaan vis-
sen in Schotland met een 
stel van zijn vrienden. We 
gaan een week weg. Dit is 
een goede gelegenheid om 
te proberen promotie te ma-
ken, dus zou jij zo lief willen 
zijn om mijn tas te pakken 
met voldoende kleding voor 
een week? Leg ook me-
teen mijn hengel en viskof-
fer klaar. We gaan direkt 
vanuit kantoor, dus ik rij 
snel even langs huis om al-
les op te halen. En vergeet 
niet mijn nieuwe blauwe 
zijden pyjama in te pakken”. 
Vrouwlief denkt dat aan dit 
verhaal een luchtje zit, maar 
zoals het een goede echtge-
note betaamt doet ze pre-
cies wat haar man gevraagd 
heeft. Aan het eind van de 
week komt haar man weer 
thuis. Een beetje moe, maar 
verder ziet hij er goed uit. 
Zijn vrouw verwelkomt hem 
en vraagt: “Heb je veel vis 
gevangen?”. Hij antwoordt: 
“Ja, heel veel zalm, enkele 
snoeken en een paar baar-
zen. Maar waarom had je 
mijn nieuwe blauwe zijden 
pyjama niet ingepakt?”. Ze 
antwoordt: “Dát heb ik wel 
gedaan. 
Hij zit in je viskoffer...”
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Een man heeft een 
nieuwe Mercedes ge-
kocht en gaat op een 
mooie zomeravond even 
een stuk rijden. Het 
dak eraf, de wind glijdt 
door zijn haar en hij 
besluit eens te kijken 
hoe hard zijn wagen 
nou eigenlijk kan. Net 
als de kilometerteller 
een respectabele 180 
km/u aangeeft, ziet hij 
in zijn spiegel 2 blau-
we zwaailichten. “Met 
geen mogelijkheid dat 
ze een Mercedes kun-
nen bijhouden”, denkt 
hij nog en trapt de bo-
lide nog harder op zijn 
staart. Pijlsnel vliegt 
hij over de weg : 190, 
200, 230 zelfs, maar de 
politie zit nog steeds 
vlak achter hem. “Waar 
ben ik godsnaam mee 
bezig”, denkt hij en hij 
gaat naar de kant van 
de weg. De agent loopt 
naar hem toe, pakt zijn 
rijbewijs zonder ook 
maar iets te zeggen, 
bekijkt zijn rijbewijs 
en auto aandachtig. 
Ineens zegt hij: “Ik 
heb een lange zware 
dag achter de rug en 
jij bent echt de laatste 
die ik aan de kant zet 
vandaag. Ik heb geen 
zin in nog méér papier-
werk dus als je me een 
zéér goed excuus kunt 
geven, ééntje die ik ook 
nog nooit eerder heb 
gehoord waarom je zo 
scheurde over de weg, 

Een man gaat op een 
dag naar een collega van 
het kantoor, gaat heel 
dicht bij haar staan, 
haalt diep adem en zegt: 
“Wat ruikt je haar lek-
ker!” De volgende dag 
gebeurt hetzelfde, de 
man gaat opnieuw heel 
dicht bij haar staan en 
zegt: ‘Mmmm! Wat ruikt 
je haar toch lekker!’ 
Dit herhaalt zich een 
aantal dagen. Na een 
week ontploft de vrouw 
en gaat zeer ontstemd 
naar het kantoor van 
haar baas en zegt: ‘Dit 
hou ik niet langer uit, 
dit is ontoelaatbaar! Ik 
wil een klacht indienen 
tegen een collega van-
wege sexuele belaging!’ 
Haar baas luistert naar 
haar verhaal en zegt 
uiterst verbaasd: ‘Maar 
waarom vind je het erg 
dat een collega tegen je 
zegt dat je haar zo lek-
ker ruikt?’ Waarop de 
vrouw kwaad tegen hem 
zegt: ‘Omdat die hufter 
een lilliputter is!’

dan laat ik je gaan!” “Afge-
lopen week is mijn vrouw 
ervandoor gegaan met een 
politieagent”, zegt de man, 
“en ik was bang dat je haar 
terug wilde geven!” Waarop 
de agent zegt: “Een prettige 
avond nog...”

Ik parkeerde mijn auto op 
een behoorlijk volle par-
king bij het winkelcentrum. 
Daarna draaide ik de ramen 
een beetje open,om er zeker 
van te zijn dat mijn labra-
dor-pup genoeg verse lucht 
zou krijgen. Ze lag languit 
op de achterbank en ik wilde 
haar laten weten, dat ik de 
baas ben en dat zij moest 

blijven waar ze was. Ik liep 
naar het trottoir, draaide me 
om en begon - met mijn wijs-
vinger in de richting van de-
auto wijzend - met veel over-
tuiging te roepen: „En nu, 
„BLIJF“. Hoor je me?. Blijf 
! … Blijf !“. De bestuurster 
van een auto die er naast ge-
parkeerd stond - een mooie 
blonde vrouw - keek me 

vreemd aan en zei: „Waarom 
zet je hem niet gewoon op de 
handrem?“

Mijn vrouw was vandaag 2 
uur bij de schoonheidsspeci-
aliste om een prijsopgave te 
laten maken. 



Een blondje en een advo-
caat zitten in het vliegtuig. 
De advocaat stelt voor een 
spelletje te spelen: We spe-
len het als volgt: “We stel-
len elk een vraag, en als jij 
het antwoord niet weet geef 
je mij 5 euro. Als ik het ant-
woord niet weet krijg jij 500 
euro”. “Oké dan”, zegt het 
blondje en ze speelt mee. 
De advocaat begint met een 
vraag: “Hoeveel kilometer 
bedraagt de afstand tus-
sen de maan en de aarde?” 
Het blondje neemt spontaan 
haar portemonnee en geeft 
5 euro aan de advocaat. 
Die glundert en zegt: “Nu is 
het uw beurt om mij iets te 
vragen”. Het blondje denkt 
even na en vraagt dan: “Wat 
gaat met drie poten de berg 
op en komt er met vier po-
ten weer vanaf?”. De advo-
caat denkt heel diep na, hij 
weet het niet. Hij neemt zijn 
laptop en begint in een en-
cyclopedie te neuzen maar 
vindt het niet. Het blondje is 
intussen in slaap gevallen. 
Ten langen leste maakt hij 
het  blondje wakker, neemt 
zijn portemonnee en geeft 
het blondje 500  euro. Het 
blondje stopt het geld weg 
en draait zich weer om om 
verder te slapen, dan vraagt 
de advocaat: “Wat was het 
antwoord op de vraag ei-
genlijk?”. Het blondje neemt 
zwijgend haar portemonnee 
en geeft de advocaat 5 euro.
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Een met allerlei spullen vol-
gepakte motorrijder wordt 
aangesproken door een oud 
nonneke, dat hem vertelt dat 
ze de weg kwijt is. Ze vraagt: 
“Kun je me zeggen hoe ik 
naar Groenlaan nummer 
1603 geraak?”. De motorrij-
der antwoordt: “Ik woon toe-
vallig ook in de Groenlaan, 
namelijk op nummer 1616! 
Kom ga met me mee via een 
binnenweg, dan zijn we er 
in no time”. Het nonneke 
bekijkt hem bedenkelijk en 
zegt: “Ik ben een eenzame 
vrouw zonder een man om 
me te beschermen. Hoe weet 
ik, dat als ik met je meega, 
je me niet tegen een muur 
aanduwt, mijn kleed om-
hoog rukt en me een beurt 
geeft?” “Verdikkeme zuster” 
zegt de motorrijder, “zie mij 
hier nu staan met mijn em-
mer, aambeeld, 2 kiekens en 
een gans in mijn handen; 
hoe in ‘s hemelsnaam kan 
ik je nu tegen de muur aan-
drukken en al datgene doen 
wat u nu  hier zegt?” “Awel”, 
zegt ze, “zet de gans neer, zet 
er de emmer over, het  aam-
beeld erop en ik zal de kie-
kens vasthouden!” 

Mijn vrouw heeft een mod-
derbad genomen, ze zag er 
20 jaar jonger uit, tot ze de 
modder er afspoelden. 



Een nymfomane loopt over 
straat en ineens krijgt ze 
toch zo’n verschrikkelijke 
zin in seks. Ze ziet niemand 
op straat, dus ze begint over-
al aan te bellen maar er doet 
niemand open. Ze loopt dan 
maar de kerk binnen alleen 
de priester is daar. ‘Wat kan 
ik voor u doen, mijn kind?’ 
‘Neem me, nu, ik houd het 
niet meer uit!’ ‘Maar ik ben 
priester... ‘ ‘Doet er niet toe,  
neem me nu!’ De priester be-
gint al zwaar te zweten, ze 
blijft aandringen. Ze kruipt 
op het altaar, kleedt zich uit 
en blijft smeken. ‘Toe pries-
ter, neem me dan’. Ze begint 
zichzelf te strelen. De pries-
ter wordt wanhopig. ‘Ik mag 
het echt niet, ik ben priester, 
ik heb de geloftes afgelegd’. 
‘Kan me niet schelen, ik ben 
zo heet, komaan, neem me 
dan’. Hij houdt het bijna niet 
uit en is radeloos. Hij draait 
zich naar het kruis en bidt: 
‘Jezus, help me, wat moet 
ik doen?’ Jezus antwoordt: 
‘Maak me los, IDIOOT !!’

Een man besluit na 30 jaar 
dan toch maar weer eens te 
gaan biechten. Hij doet het 
gordijn opzij, gaat de biecht-
stoel in en ziet tot zijn ver-
bazing een goed gevulde mi-
nibar, een fles roze bubbels 
in een ijsemmer, een schaal 

gebrande amandelen, een 
schaaltje met Mon Cherie 
bonbons en foto’s van lek-
kere topless meiden aan de 
muren. Dan hoort hij dat de 
priester binnenkomt en zegt: 
“Eerwaarde, vergeef mij, het 
is al heel lang geleden, dat 

ik voor het laatst in de kerk 
ben geweest, maar ik moet 
zeggen: er is een boel ver-
anderd!” Waarop de priester 
antwoordt: “Eruit idioot, je 
zit aan mijn kant”.
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De middelbare leeftijd heb 
je bereikt als alles je pijn 
doet en datgene wat geen 
pijn doet niet meer werkt. 

Trots zegt Karel tegen zijn 
vriend: “Ik ben net vader ge-
worden”. Zegt de vriend en-
thousiast: “En, hoe gaat het 
met je vrouw?” “Nu nog wel 
goed, ik heb het haar nog 
niet verteld”.
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Een stel stoer uitziende 
motorrijders waren aan 
het rondtoeren toen ze een 
meisje zagen dat op het 
punt stond van een brug af 
te springen en ze stopten. 
De leider, een grote bebaar-
de man, stapt van zijn mo-
tor en zegt: “Wat ben je aan 
het doen?”. “Ik ga zelfmoord 
plegen”, zegt ze. Omdat hij 
niet ongevoelig wilde over-
komen, wilde hij deze gele-
genheid te baat nemen om 
haar van haar idee af te hel-
pen. Dus vroeg hij om wat 
tijd te rekken: “Wel, waarom 
geef je me geen kus voordat 
je springt?”. En ze deed het. 
Het was een lange, inten-
sieve kus. Nadat ze waren 
uitgezoend, zei de motor-
rijder: “Wow, dat was de 
beste kus die ik ooit gehad 
heb. Je gooit een waarlijk 
talent weg. Je zou beroemd 
kunnen zijn. Waarom ga je 
zelfmoord plegen?”. “Mijn 
ouders willen niet dat ik me 
als een meisje kleed”.

We ontvingen zopas de resul-
taten van ons onderzoeks-
lab en zijn zeer verheugd u 
te kunnen bevestigen, dat 
de roodheid rond uw penis 
geen kanker was, maar lip-
penstift. Gelieve ons te wil-
len verontschuldigen voor 
de amputatie. 

Nadat een pas getrouwd 
bruidspaar de bruidssuite 
van het hotel heeft betre-
den, doet de  bruidegom zijn 
broek uit en geeft die aan 
zijn kersverse bruidje met 
de woorden ‘Trek deze broek 
van mij eens aan’. Met een 
ietwat verbaasd gezicht doet 
ze wat hij zegt en merkt 
even later op: ‘Zie je nou wel, 
die broek past mij toch niet!’ 
De bruidegom ziet dat tafe-
reel geamuseerd aan en zegt 
dan heel doordringend: ‘Heel 
goed, onthoud dus dat IK de 
broek draag en niet jij’. Even 
later geeft het bruidje haar 
slipje aan haar bruidegom 
en zegt: Dan wil ik nu graag, 
dat jij ook even mijn slipje 
past’. Hij gaat argeloos op 
haar verzoek in. Het komt 
echter niet verder dan zijn 
rechter bovenbeen en hij 
zegt: ‘Ik kom helemaal niet 
in je slipje’. ‘Juist’, zegt het 
bruidje, ‘en als jouw houding 
niet verandert, dan blijft dat 
ook zo!’

Baas tot secretaresse: ‘Vol-
gens mij zitten je hersens 
in je slipje’. ‘s Anderendaags 
belt de secretaresse naar 
haar baas met de medede-
ling: ‘Kan vandaag niet ko-
men werken, heb een her-
senbloeding!’
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Een echtpaar was bood-
schappen aan het doen en 
de hele stad was vol met 
winkelende mensen. Lopend 
door het winkelcentrum en 
kijkend naar de etalages 
blikte de vrouw ineens ver-
wonderd opzij om te ontdek-
ken dat ze haar man ner-
gens meer zag. Ze wist dat 
ze nog veel te doen hadden 
en werd erg kwaad. Ze rom-
melde in haar handtas om 
haar mobieltje te zoeken. 
Toen ze het gevonden had, 
belde ze haar man en vroeg 
hem waar hij toch gebleven 
was. Haar man antwoordde 
kalm: “Liefste, herinner jij je 
die juwelierszaak nog waar 
we 5 jaar geleden waren en 
waar je helemaal verliefd 
werd op die diamanten hals-
ketting die we toen helaas 
niet konden betalen. Maar 
ik vertelde je toen ook dat 
ik hem eens op een dag voor 
je zou kopen”. De ogen van 
de vrouw vulden zich met 
tranen, ze begon zacht te 
huilen en terwijl ze een snik 
probeerde te onderdrukken 
fl uisterde ze: “Ja, die juwe-
lierszaak herinner ik me 
zeker nog”. “Wel”, zei hij, “ik 
zit in ‘t café er naast !”

Waarom kan een ei niet be-
vriezen? Antwoord: Er zit 
een dooier in.

Een vrouw in het bejaarden-
huis wordt 80 jaar. De ver-
pleegsters willen haar een  
bijzonder cadeau geven en 
vragen haar wat ze graag 
wil hebben. Zij zegt: “Ik heb 
HET nog nooit gedaan, dat 
zou ik wel eens willen mee-
maken”. De verpleegsters 
halen geld op en regelen een 
gigolo. Deze komt op haar 
verjaardag naar het bejaar-
denhuis, kamer 12 op de 
eerste verdieping. Na een 
uur komt hij naar beneden, 
wordt betaald en gaat weg. 
De verpleegsters vliegen 
naar boven en vragen: “En, 
hoe was het?” “Geweldig”, 
zegt de oude vrouw, “dat ik 
dat nooit eerder heb gedaan, 
en die man vond het ook 
heel leuk, hij deed het vol-
gens mij ook voor de eerste 
keer”. “Hoezo?”, vraagt één 
van de verpleegsters. “Wel”, 
antwoordt de vrouw, “die 
van hem zat nog helemaal 
in ‘t plastic!”.

Wat is het verschil tussen 
Onze Lieve Vrouw en een 
Moderne vrouw? Onze Lieve 
Vrouw vluchtte op een ezel 
en liet alles achter. De mo-
derne vrouw vlucht met al-
les en laat de ezel achter...



  

 
 Tel: 5999-5102005

mail. alutents@hotmail.com

Nabij van engelen 2a         Suntech  industries  n.v. 

* Zonneschermen

* Rolluiken

* Staalwerken

(ijzer en aluminium)

#1 
in kwaliteit,

service en

prijzen

Voor een vrijblijvende offerte tel.: 510-2005

HEINTJE KOOL Z/N TEL. + 9 888 5500 / 562 0921
Email heintjekool@gmail.com of wortman8@gmail.com
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Twee tachtigers Franske en 
Maurice zitten op een bank 
in het park. Zegt Franske 
opeens: “K’heb zin in een 
ijsje!” Maurice: “ K’zal ze 
gaan halen, wat wilde van 
smaak?” -”2 Bollen chocolat 
en gij?” “Voor mij twee vanil-
le”. Antwoordt Franske:” Ge 
zou het beter opschrijven, 
want ge gaat dat zeker ver-
geten!” “Maar nee, de ijskar 
staat hier vlak voor ons”. 
“Schrijf het op, want ge gaat 
het vergeten, zeg ik u”. “Nee, 
nee ik ga niks vergeten”. 
Maurice staat grommelend 
recht “Twee chocolat, twee 
vanille... twee ch…”. Na een 
lang kwartier komt Maurice 
terug met  twee braadwor-
sten en twee zakjes friet! 
Zegt Franske: “En waar is 
de mosterd?” “Verdomme, 
vergeten!” “Zie de wel dat ge 
dat moest opschrijven!”

www.limburgsekabrieten.com

Komt een man bij de dokter 
en vraagt hem, kunt u me 
even onderzoeken. De dok-
ter zegt: “Kleedt u zich maar 
uit”. Als de man zijn on-
derbroek uit trekt, kijkt de 
dokter en zegt: “Wat is dat 
nou voor een plat geslachts-
deel?”. “Nou”, zegt de man, 
“Ik zal het even uitleggen. 
Als we met een paar vrien-
den naar de kroeg gaan wor-
den we een beetje tipsy, dan 
leggen we ons geslachts-
deel op de bar en dan fluit 
de barman, en wie hem het 
laatste weg trekt krijgt een 
klap met de hamer, en tja, 
ik ben wel eens de laatste”. 
De dokter kijkt nog eens en 
zegt: “Maar daar kan ik niks 
meer aan doen”. De man 
zegt: “Maar daar kom ik ook 
niet voor”. “Maar waarvoor 
dan wel?”, zegt de dokter? 
“Ik kom voor m’n oren, want 
ik hoor het fluitje niet".

De hele wereld vraagt zich 
af, waarom uitgerekend 
Arabische terroristen zo 
graag zelfmoordaanslagen 
plegen. Probeer je eens in de 
volgende situatie in te leven: 
Seks voor het huwelijk is 
verboden. Er zijn geen pros-
tituees. Alcohol is verboden. 
Bars zijn verboden. Televisie 
kijken is verboden. Internet 
is verboden. Sport, het sta-
dion, feestjes enz.: allemaal 
verboden. Echtscheiding is 
verboden. Varkensvlees is 
verboden. Overal zand. Eten 
mag alleen met de rechter 
hand, terwijl je je achterste 
alleen met je linker hand 
mag afvegen. (WC-papier is 
verboden, alsof het leven nog 
niet gecompliceerd genoeg 
is). Scheerapparaten hebben 
ze niet.  Douches hebben ze 
niet. Buitenlandse muziek 
is verboden. Radio is verbo-
den. Gegrild wordt alleen 
ezelsvlees op kamelenmest. 
Vrouwen dragen jurken, die 
eruitzien als zakken en ze 
zijn altijd gesluierd. Iemand 
anders zoekt een echtgenote 
voor je uit. En dan vertelt 
iemand op een zeer overtui-
gende manier, dat je na je 
dood in het paradijs komt, 
waar je alles krijgt, wat je 
op Aarde niet hebt...
 Nu begrijp ik het !

De zoon van een Arabische 
sjeik studeerde in Amster-
dam. Na een maand, schreef 
hij naar huis: ”Amsterdam 
is prachtig, de mensen zijn 
erg aardig en ik voel me 
hier echt op mijn gemak. Af 
en toe schaam ik me wel als 
ik mijn spiksplinternieuwe 
Mercedes 500 bij school 
parkeer en ik zie een van 
mijn professoren net uit 
de tram stappen”. Na een 
paar dagen ontvangt hij van 
zijn ouders een cheque van 
1.000.000 euro en een kort 
berichtje: ”Maak ons niet te 
schande, koop jezelf onmid-
dellijk een tram!” 

Een blondje bestelt een piz-
za en de ober vraagt of hij 
hem in zes of acht stukken 
moet snijden? “Zes”, zegt ze, 
“acht krijg ik niet op!”

Een man was zijn gazon 
aan het maaien toen hij zijn 
aantrekkelijke blonde buur-
vrouw buiten zag komen die 
in hoog tempo naar haar 
brievenbus liep. Ze opende 
de bus, sloeg ze weer dicht 
en stormde terug naar bin-
nen. Even later kwam ze 
opnieuw naar buiten, ging 
weer naar de brievenbus, 
opende ze en sloeg ze hard 
weer dicht. Duidelijk boos 
liep ze terug naar binnen. 
Toen de man zich klaar-
maakte om de kantjes te 
maaien kwam het blondje 
voor de derde keer buiten, 
liep weer naar haar bus, 
opende ze en sloeg ze nog 
harder dicht dan ervoor. “Is 
er iets mis?” vroeg de man 
verbaasd. “Zeer zeker is er 
iets mis. Mijn stomme com-
puter blijft maar melden: Er 
is post voor u!”.

Op een goede dag besloot 
mijn echtgenoot, uitgedaagd 
tot het doen van enig huis-
houdelijk werk, tot het was-
sen van zijn eigen poloshirt. 
Direct nadat hij bij de was-
machine kwam riep hij te-
gen mij: “Welk programma 
moet ik gebruiken van de 
wasmachine?” “Hangt er 
vanaf”, zei ik, “wat staat er 
in je shirt?” Hij schreeuwt 
terug: “HEMA!”. En dan 
zeggen ze dat blondjes dom 
zijn….



“Zunne goeie hebbe 
we nog nie gehad…”
WAT WE ZINGEN MET ONZE KLANTEN IN GEDACHTEN #11

Wees niet bang dat we midden 

in de bank luidkeels in gezang 

uitbarsten. Het is meer zo dat we 

zachtjes in onszelf neuriën bij het 

kopieerapparaat. Maar we menen 

wel wat we zingen. Onze klanten zijn 

de reden dat we bestaan, en daarom 

krijgt u onze volledige persoonlijke 

aandacht, deskundig advies en 

vriendelijke service. En misschien 

zo nu en dan een karnavalskraker. 

Aláááááááááááááááááf!

SFT Bank… more than just a bank. 

www.sftbank.com

More than just a bank.
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