


BESTE KABRIETEN EN KABRIETINNEKES
Gewoontegetrouw hierbij ook een woordje van de voorzitter. 

Persoonlijke omstandigheden hebben me helaas onlangs doen besluiten om mijn 

functie als voorzitter van de Raad van Elf ter beschikking te stellen. Wèl blijf ik 

mijn functie van voorzitter van de Stichting Nieuwe Limburgse Kabrieten met en-

thousiasme uitoefenen.

Terugblikkend moet gezegd worden, dat 2014 toch wel een hectisch jaar was. 

Vooral de periode vlak vóór de marcha’s van 2014 werd gekenmerkt door tegen-

slag en pech, waarop wij zelf nauwelijks invloed konden uitoefenen. Zo gaat het 

helaas soms, maar dankzij de veerkracht van de – ik schrijf het met nadruk – ge-

hele groep, zijn we er sterker uit gekomen. Trots ben ik op het feit, dat we in staat 

zijn geweest de zaken weer op te pakken en niet bij de pakken zijn gaan neerzit-

ten.

Intussen zijn we weer op volle sterkte met de Raad van Elf. En de groei zit er nog 

steeds in. Twee Aspirant-Kabrieten worden eerstdaags tot volwaardig Kabriet ge-

installeerd en een derde staat te trappelen om onze gelederen te komen versterken. Dit is de positieve impuls, die wij 

nodig hebben om ons ook in de toekomst weer volledig te kunnen profileren.

Een deel van onze groep is druk bezig de laatste hand te leggen aan onze praalwagen; anderen steken hun energie in 

het verzorgen van de nieuwe kleding voor de Raad van Elf en de volggroep. Ook aan ons lijfblad, de “Kabritu Meskla” is 

weer veel aandacht besteed, zoals u kunt zien, terwijl u dit leest.

 Langs deze weg wil ik mijn opvolger alvast veel succes toewensen en ik zeg hem bij deze toe, hem met raad en daad 

zoveel mogelijk te zullen ondersteunen en wegwijs te maken in het Kabrietenrijk.

Tot slot ben ik een woord van dank verschuldigd aan al onze sponsors en sympathisanten, want zonder de traditionele 

steun van hen en het lokale bedrijfsleven is carnaval vieren geen optie.

Ik spreek de wens uit, dat ook dit jaar zowel voor de Nieuwe Limburgse Kabrieten, alsmede voor de Curacaose bevol-

king, carnaval weer een groots festijn zal worden en sluit af met onze bekende carnavalsgroet...

               Mék, mék, mék, 
          Wij zijn Kabrieten …            

   Alààf,  Alààf, Alààf!
   Paul de Jong, scheidend Voorzitter van de Raad van Elf.             



  PRINS HUGO DEN IEËRSTE
Lieve Kabrietinnekes en Beste Kabrieten,

Het is voor mij een grote eer om door de Prinsencommisie te zijn 
benoemd als Prins van de Nieuwe Limburgse Kabrieten.
Inmiddels alweer de 59e Gran Marsha waarin wij, dit jaar, als Prins 
Hugo en Adjudant Niels de spil mogen zijn van de Kabrieten. Alweer 
een aantal maanden na de proclamatie in november hebben we hard 
gewerkt om weer een grote groep mensen met veel plezier en humor 
aan onze groep deel  te kunnen laten nemen. Hoe meer zielen hoe 
meer vreugde, zo beleven wij het in onze 11e groep van de Gran 
Marscha.
Dit jaar staat onze groep in het teken van het sprookje van de 1001 
nacht, waarbij de vliegende tapijten niet mogen ontbreken………
We zullen ervoor zorg dragen iedereen langs de kant van de weg 
te vermaken met dans en muziek en leut. We hebben zelf al jaren-
lange carnavalservaring in meer caraibische sfeer, dus goed om ook 
de Limburgse traditie eer aan te doen. Het Curaçaose carnaval is 
deels uit de Limburgse Kabrieten voortgekomen onder de leiding van 
Grootvorst Huub Bongers. Hij kijkt inmiddels vanuit de Kabrieten-
hemel met instemming op ons neer. 
Als ‘Bovenrivierder’ heb ik te ’s Heerenberg het Carnaval via de 
schoolvrienden uit die tijd leren kennen. Ook in mijn vroege jeugd 
ooit nog eens een tweetal Luikse feesten te Wahlwiller (Zuid- Lim-
burg) meegemaakt. 
De optocht in ’s Heerenberg  was meestal ijzig koud om vanaf de 
kant te volgen en ‘gelukkig’ na een uurtje of twee vanwege die kou 
ook weer voorbij. Hier hebben we daar gelukkig geen last van in ons 
fantastisch tropische klimaat op Curaçao.
Wij wensen iedereen een fantastisch carnaval 2015 toe met veel ple-
zier en weinig gedoe…. Blijf op de been en dans met ons mee zodat 
we er samen weer een geweldig feest van kunnen maken. Wie niet 
begrijpt dat we op blauwe capes zijn overgestapt, moet daar maar 
even hard over nadenken....

Prins Hugo den Ieërste
PROKLAMAATSIE vaan  
Prins HUGO d’n Ieërste

Geboare in Rijswijk ZH

Gevormd beej de wiezen in het oeësten 
(Doetinchem)

Wies gewoare in Greuninge

 Autoriteit op ut gebeet vaan informatika

Kampioen in hard achteroet varen (roeien)

   Vleegeneer vaan Airoclub Curaçao

 Groeëtmeister in de peerdemenkunst

  Heereboer vaan landgood Groeët Cederela

  Chefkok vaan ziene eige pizza-oaven

 Altied onger medisch toezich

 Hobbiet geer met zien verkens

Euvergeloape vaan Taki Tin

Groeët leefhöbber vaan Pernod, havanna’s 
en anger lekkersj

"KABRITU MESKLA"
Deez gezet koum tot sjtand door de insjpannige vaan de Gezettekemissie vaan de Nieje 
Limburgse Kabrieten: 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 en de Redaksie

Opmaak: Lillian Cordilia en Wendela Ataliede

Rotatiedrök: Drukkerij Amigoe



Ozze 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 (15-2-’15) 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*

SJEIENDE PRINS

Onze hernieuwde groep: De Nieuwe Limburgse Kabrieten 
ging in het nieuwe seizoen 2013/2014 van start met veel 
energie en werklust om samen van dit 58ste Carnavalsjaar 
een groot succes te maken!
 
Vele zaken werden op de woensdag-vergaderingen gron-
dig doorgenomen en zonodig flink vernieuwd. Curaçao 
rekende op ons: de 11de plaats in de Marcha’s werd ge-
waarborgd! Ook onze “eigen” muziek met hier en daar een 
“hit” of een Curaçaose topper werd met veel sympathie 
ontvangen! 
 
Ik vond het een hele eer om voor de tweede keer Prins van 
het Kabrietenrijk te mogen zijn; gevoelsmatig had ik meer-
dere adjudanten, zoals de leden van de Raad van Elf en de 
overige werk-Kabrieten, die zich geweldig hebben ingezet. 
Samenwerking en toewijding waren de basis voor dit suc-
ces! Alaaf !! 
 
De Nieuwe Limburgse Kabrieten staan nu als een huis: 
Prins HUGO met zijn Raad van Elf, de diverse commis-
sies en de Volggroep nieuwe stijl ( goed gedaan Dames!) 
zullen de 59ste editie zeker doen slagen! Hulde aan alle 
medewerkers!! 
Ook de hulp en ondersteuning van POLAR had en heeft 
een geweldig aandeel in ons aller succes! 
 
Rest mij nog om iedereen een prachtig Carnaval toe te 
wensen met veel bier, 
dans, leut en gezelligheid !!

   Met een 
   carnavalesk ALAAF !!
                                  Ex-Prins Jan den Twieëde



(bijdrage van onze secretaris Stella Thissen)

et carnaval kenmerkt zich door een grote mate van variatie. Kijk maar 
naar de carnaval op Curaçao, Rio de Janeiro, Venetië, Keulen, Maastricht 
en het zomercarnaval in Rotterdam. Ook het tijdstip van de viering is een 

minder uniform gegeven. In Limburg begint het carnavalsseizoen op de 11de 
van de 11de (11 november) en eindigt op aswoensdag. In België is het seizoen 
langer, die vieren halfvasten. In het Zwitserse Bazel vieren ze carnaval in het 
weekend na Aswoensdag. Op Sint Maarten en Malta is de carnavalsviering los-
gekoppeld van de traditionele carnavalsdagen vóór Aswoensdag en vindt plaats 
in april en mei.
Curaçaos Carnaval lijkt meer op het Braziliaans carnaval. De eerste carnavals-
optochten van Rio de Janeiro, begonnen in de 18e eeuw.  Mensen begonnen 
straat carnaval te vieren met maskers en kostuums. Het kleurrijke thema is 
waarschijnlijk afkomstig van Afrikaanse gewoonten. Zo bestaat er in Afrika het 
Egungun festival, waarbij een familie zich geheel in dezelfde kleur steekt. Ook 
het gebruik om jezelf met veren te versieren, kwam al eerder voor in Afrika. 
Tijdens het carnaval speelt muziek een belangrijke rol.  Rio de Janeiro heeft de 
Samba en Curacao heeft de Tumba, die de Marcha’s  begeleidt.

De Nieuwe Limburgse Kabrieten vieren Rijns Carnaval, dat  zijn oorsprong vindt 
in Keulen. Het Keulse carnaval is bijna zo oud als de stad zelf, want de Romei-
nen, die de stad stichtten, vierden al een soort carnaval. Grieken en Romeinen 
vereerden Dionysos en Saturnus door vrolijke lentefeesten te houden met ‘Wein, 
Weib und Gesang’ (wijn, vrouwen en gezang). De oorsprong van het Rijns 
Carnaval gaat dus terug tot de Romeinse tijd toen Keulen nog een Romeinse 
vesting was. 
De Germanen vierden de winterzonnewende om de goden te huldigen en de 
boze wintergeesten te verdrijven. Later namen de Christenen de heidense 
gebruiken over. De vastentijd voor Pasen werd ingeluid met het feest op de  
Vastenavond (feest op de avond voor Aswoensdag) of het Carnaval in Venetie – 
carne vale = Lang leve het vlees! Het feest waarbij nog een keer vlees gegeten 
mocht worden voor de 40 dagen vasten tot Pasen.
In het Middeleeuwse Keulen werd de Vastenavond-blijdschap, het vrolijke straat-
carnaval van de gemaskerde mensen, vaak wel héél erg overdreven, zeer tot 
ongenoegen van de Raad en de Kerk. Verboden en nieuwe regels hielpen wei-
nig. In de 18de eeuw begon de traditie van de gemaskerde en gekostumeerde 
ballen. 
In 1823 vierde Keulen de eerste Rosenmontagszug (grote carnavalsoptocht op 
maandag) onder het motto “Troonsbestijging van de Prins Carnaval”.  Sindsdien 
wordt er elk jaar een nieuwe Prins, Boer en Jonkvrouw  gekozen, die bij de 
opening van het carnavalsseizoen op de 11e van de 11e (11 november) bekend 
gemaakt worden.  Na de eerste Rosenmontagszug was de carnaval niet meer 
te houden. Er kwamen in de loop der tijden steeds meer carnavalsgezelschap-
pen bij. De “zittingen” met buuttereedners (mensen die een carnavalsspeech 
in de buut = ton hielden ) en liedzangers maakten het Carnaval in een groot 
gebied bekend. Intussen zijn er ongeveer 160 carnavalsgezelschappen, streek-
verenigingen en wijkgemeenschappen, die het Rijns Carnaval  in ongeveer 500 
zittingen, carnavalsballen en optochten overal in de wereld vieren.  Van de Jolly 
Jumpers in Australie tot de Nieuwe Limburgse Kabrieten op Curaçao. 

Zie ook pagina 36

VASTELAOVESSJLAGER

Muziek: Frans Bauer.        

Tekst: Jan Kools.

Refr. l. Ja la la la la la la enz.
  

C.1.  Carnaval ons dierbaar                        Oh He Ho
        Kabrieten, van-zessen-klaar               Oh He Ho 
        Toe neem nog een biertje                  Oh He Ho 

        Gun-ieder dit pleziertje                        Oh He Ho !
   

Tussen-ritme!! 
 

Refr. ll. 
Ja, we zijn toch zo blij, 

Nieuwe - Kabrieten in-de-rij. 
              Met Prins Hugo vandaag, 

Carnaval onversaagd, 
              Alleen hij maakt ons blij! 
Raad-van Elf- geniet-het -meest, 

zoals al vaker is geweest; 
Met muziek en een dans, iedereen grijpt zijn kans, 

              Op dit Curaçaose feest!!! 
                                                                                                    

Refr.l. Ja la la la la la la   enz.
 

C.2.   Pak nog een biertje                              Oh He Ho.
        Doe-Polar-een-pleziertje                       Oh He Ho. 
        Carnaval ariba!                                    Oh He Ho. 
        Korsou hopi Fiesta!!                            Oh He Ho! 

 
Refr. ll.    Refr. l. (verhoogd),   Refr.ll.

VARIATIE IN DE CARNAVALSVIERINGEN  



Een blondje ligt naakt te 
zonnen in haar tuin. De  
buurman, die in zijn tuin 
aan het werk is, ziet haar 
liggen, en zegt: “Een mooie 
clitoris heb je daar”, waarop 
ze antwoordt: “Ik zou het 
niet weten, mijn man 
verzorgt de tuin!”.

Uit het woordenboek:
Theoloog: Theo vertelde de 
waarheid niet
Uitzonderlijk: begrafenis-
ondernemer op reis
Achteraf: min acht
Minister: heel kleine ster.
Krakeling: zoontje van een 
inbreker.
Continenten: inenten op 
een delicate plaats 
Profeet:  professor aan tafel
Antiloop: middel tegen 
diarree
Bedacht:naast bed nummer 
zeven
Kaarsrecht: recht om kaar-
sen te  vervaardigen
Magazijn: persoon die azijn 
lust
Vertrouwen: op een afge-
legen plaats trouwen
Uurwerk: werk dat per 
uur betaald wordt
Minimaal: sobere maaltijd
Panama: moeder eerst
Kieskeurig: tand in goede 
staat
Politicus: zoen van een po-
litieagent
Eileider: vooraanstaande 
kip
Koepon: nachtgewaad voor 
rund
Makadam: schots voor 
kakmadam
Oordeel: lel 
Ovulatie: overdonderend
damesapplaus
Paling: vader van chinees 
meisje
Postwezen: kinderen van 
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doodgebeten postbodes
Superdeluxe: onbetaalbare 
benzine 
Toezicht: opletten met 
gesloten ogen
Uitdrukking: einde van 
constipatie

Hoe noem je een intelligente, 
good looking, gevoelige man? 
Antwoord: Een gerucht.

Bij een verkeerscontrole 
kijkt een agent de auto-
banden na en zegt tegen 
de bestuurster van de auto: 
“Weet u dat het profiel niet 
al te best is?” “Zeg, hoor 
eens”, sist ze nijdig, “U bent 
ook moeders mooiste niet!”

“Dokter, ik lijd aan geheu-
genverlies!” “Sinds wan-
neer hebt U daar last van?” 
“Waarvan?”



Enkele regels die je in het 
leven moet onthouden!
1. Geld maakt niet gelukkig, 
maar het is comfortabeler om 
in een Mercedes te huilen, 
dan op een oude fiets.
2. Vergeef je vijand, maar 
onthoud de naam van de 
klootzak.
3. Als je iemand helpt die in 
de problemen zit, zullen ze 
zich jou beslist herinneren 
als ze er weer in zitten.
4. Veel mensen leven nog, 
omdat het illegaal en 
verboden is om ze neer te 
schieten.
5. Alcohol lost geen enkel 
probleem op, maar ja, dat 
doet melk ook niet.
6. Condooms staan niet 
garant voor safe seks. Mijn 
vriend droeg er een, toen hij 
werd neergeknald door de 
man van de vrouw!”
7.  Indien wandelen en fietsen 
zo gezond waren, zouden alle 
postbodes onsterfelijk zijn! 
8. Een walvis zwemt de hele 
dag, eet geen vis, drinkt veel 
water en toch is hij heel, heel 
dik! 
9. Een konijn loopt en springt 
heel de dag, maar wordt maar 
15 jaar oud! Daartegenover: 
een schildpad, loopt niet, 
doet niets en leeft 450 jaar!
10 “Wat is het verschil tussen 
een man en een minnaar?” 
“Oh, dat is het verschil 
tussen dag en nacht”.
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Tom verkoopt matrassen 
en broeken op de markt. Op 
een dag zegt hij tegen zijn 
vrouwtje: “Schatje, ik heb 
vandaag zeer goed verkocht. 
Ik heb drie matrassen en 
twintig broeken verkocht. 
Ik heb 500 euro verdiend”. 
Zijn vrouw antwoordt: ”Awel 
ik heb met één matras en 
zonder broek vandaag 7000 
euro verdiend!”

“Onze nieuwe buren zijn zo 
verliefd op elkaar”, vertelt 
een vrouw aan haar man, 
“hij kust haar steeds, neemt 
haar in zijn armen, betast 
haar over haar hele lichaam, 
waarom doe jij dat nooit?”. 
De man antwoordt: “Omdat 
ik de buurvrouw niet ken!”

Jefke komt thuis van 
school en vraagt aan zijn 
ouders: “Wat voor een spel 
is overspel?” Zijn moeder 
antwoordt: “Overspel is 
geen spel, want bij overspel 
zijn geen winnaars, alleen 
verliezers”. Waarop zijn 
vader zegt: “Maar meedoen 
is belangrijker dan winnen”.
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Een stel uitgelaten Vlaamse 
boerinnen gaat met een 
prachtig schip op een 
meerdaagse cruise. Aan 
boord worden zij welkom 
geheten door een officier 
in gala-uniform. “Welkom 
aan boord, mevrouw”, heet 
de man iedereen welkom. 
“Dank u wel kapitein”, zegt 
een boerin. “Dank voor het 
compliment,mevrouw,”zegt 
de man, “maar ik ben niet 
de kapitein, ik ben de dek-
officier”. “Mô asjeblief“, 
zegt de boerin: “We gaon 
hier helemaol niks tekort 
komm’n”.

Buurvrouw en buurman, zij 
weduwe en hij weduwnaar, 
hebben een goed contact 
dat tot dan toe bestaat uit 
een praatje “over de heg” en 
op maandagmorgen koffie 
bij elkaar drinken. Op een 
dag zegt buurman tegen 
de buurvrouw: “We kennen 
elkaar al zoveel jaren en 
zijn al zoveel jaren alleen, 
waarom zouden wij niet 
wat meer bij elkaar komen 
om samen de liefde te 
bedrijven”. Zegt de weduwe: 
“Nee, dat kan en wil ik niet 
maken want mijn man zou 
zich in zijn graf omdraaien”. 
Zegt de buurman: “Dat geeft 
toch niks. “We doen het twee 
keer, dan ligt ‘ie’ weer goed”! 

Lieve God, ik bid voor 
wijsheid om mijn man te 
kunnen begrijpen, voor 
liefde om hem te kunnen 
vergeven en geduld voor 
zijn humeur, want God, als 
ik bid voor kracht sla ik 
hem hartstikke dood!

In de kraamkliniek zegt 
de verpleegster tegen de 
jonge moeder: “Jouw baby 
is een echt engeltje; eens 
in zijn bedje, beweegt hij 
niet meer“. De jonge moeder 
antwoordt: “Helemaal zijn 
vader!” 

Drie oudjes zien elkaar terug 
na vele jaren: “Wat doe jij 
sinds je met pensioen bent?”. 
De eerste zegt: “Ik reis en 
fotografeer veel”. De tweede 
zegt: “Ik winkel en tuinier 
graag”. De derde zegt: “Ik 
vul mijn dagen grotendeels 
met opsporingswerk”. “Ah! 
En in wat en waar?”. “Iedere 
dag zoek ik mijn bril, mijn 
gebit, mijn wandelstok, 
mijn gsm, mijn sleutels, 
mijn autopapieren, mijn 
rijbewijs, mijn pen, mijn 
bankpasje, enz. ”.



Een meisje ging na school 
buiten spelen en vroeg 
aan haar moeder of ze de 
handstand mocht doen. Haar 
moeder zei: “Nee, anders zien 
de jongens je onderbroek 
omdat je een jurk aan heb”. 
Zegt het meisje koppig: “Ik 
doe het lekker toch”. Later 
komt ze thuis en haar moeder 
vraagt, “Hebben de jongens 
je onderbroek gezien?” 
Antwoordt het meisje: “Nee, 
ik heb hem uitgedaan”.

Een jonge vrouw komt bij 
de politie aan de balie en 
zegt: “Ik ben verkracht!”. 
“Verkracht?. En hebt U soms 
een idee of aanwijzingen, 
die naar de dader kunnen 
leiden?”. “Hij werkt vast en 
zeker bij de gemeente”. “En 
waarom denkt u dat?“. “Ik 
heb alles zelf moeten doen”.
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Zitten vier Belgen in een 
auto en rijden door een 
tippelzone. Tikt er een hoer-
tje op het raam. De Belg 
voorin draait het raam open 
en vraagt: “Alé, en hoeveel 
zou dat dan gaan kosten, 
dameke?”. Waarop de vrouw 
antwoordt: “Van voren naf. 
125,= en van achteren naf. 
200,=”. Vragen de Belgen die 
achterin zitten: “En waarom 
is het voor ons duurder?”

Sociaal mediahuwelijk: 
Dochter: “Pap, ik ben 
verliefd op een jongen, die 
ik heb leren kennen op 
een dating site, we werden 
vrienden op facebook, en 
we hebben al veel gekletst 
via What’s app. Hij heeft 
me een aanzoek gedaan 
via Skype en we hebben 
erover gebeld via Viber. Geef 
jij ons de zegen over ons 
huwelijk?”. Vader: “Wauw 
fantastisch, ik zou zeggen: 
Geef je ja-woord via Twitter, 
beleef je huwelijksnacht via 
de webcam, bestel kinderen 
met Ideal. En als je genoeg 
hebt van je man, verkoop 
hem dan op Marktplaats!”

Een stelletje ligt in bed. 
Zegt de man: “Ik ga je de 
gelukkigste vrouw ter 
wereld maken”. Zegt de 
vrouw: “Ik zal je missen….”. 

Een koppel slentert door 
de stad. Wanneer ze voorbij 
een juwelier gaan, vraagt 
de vrouw: “Schat, koop je 
mij een ketting?”. Waarop 
de man: “Ben je het vrij 
rondlopen dan beu?”



ARKEFLY

PRINS HUGO DEN IEËRSTE  EN ZIJN RAAD VAN ELF 2015



Gerard en Truus bezoeken 
een museum. Na een tijdje 
rondgelopen te hebben 
in het museum, zegt 
Truus plotseling: “Gerard, 
kijk eens, wat is dit een 
afschuwelijk schilderij!” 
Gerard antwoordt: “Truus, 
zet je bril op, je staat voor 
een spiegel”.

Een Italiaan zit in de 
wachtzaal van de kliniek 
terwijl zijn vrouw bevalt. 
Een verpleegster komt hem 
zeggen: “Het zijn er vijf 
mijnheer”. “Ohlala”, zegt de 
Italiaan heel fier, “ik heb 
toch nogal een goed geweer”. 
Waarop de verpleegster: “U 
zou uw geweer toch eens 
moeten reinigen, ze zijn 
allemaal zwart”.
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•Montaña

Een kantoormedewerker 
vraagt aan zijn vrouwelijke 
collega: “Goh, leuk truitje. 
Is dat van kamelenstof 
gemaakt?”. Zij: “Hoezo?”. 
“Nou, ik dacht vanwege die 
twee bulten”. Even was het 
stil. Toen antwoordde ze: 
“Mm, en die leren jas van 
jou dan, die is zeker van 
varkensleer?”. Hij: “Hoezo?” 
”Nou, de kop zit d’r nog aan!” 

Klein Leentje bracht de 
feestdagen door op een 
ponyboerderij. Weer thuis 
vraagt ze haar moeder: 
“Mama, hoe mensen samen 
leven is toch net als bij de 
dieren, hè?”. “Ja, dat zou je 
wel kunnen zeggen”. “Dan 
ben ik dus het veulen?”. “Ja, 
inderdaad”. “En jij bent dan 
de merrie?”. “Ja, dat klopt 
wel”. “En papa, zou hij dan 
de hengst zijn?”. “Nee, papa 
is de ezel. De hengst woont 
aan het begin van onze 
straat!”.

Er komt een blondje bij de 
dokter. Ze zegt: “Dokter, als 
ik op mijn buik druk, doet 
het pijn, als ik op mijn knie 
druk doet het pijn, als ik 
op mijn been druk doet het 
pijn. Overal waar ik druk 
doet het pijn”. “Aha”, zegt 
de dokter, “uw vinger is 
gebroken!”.

Vraag: Wat betekent het als 
een man in bed naar adem 
snakt en jouw naam roept? 
Antwoord: Dat je het kussen 
niet lang genoeg hebt 
aangedrukt.
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Een knap jong Canadees 
meisje (met alles erop en 
eraan), komt al schreiend 
bij haar moeder en zegt 
tegen haar: “Mam, ik ben 
in verwachting!” Moeder 
schrikt en antwoordt: “Dom 
kuiken, ik had je nochtans 
zo gezegd: “Als een jongen 
aan je borsten komt, zeg 
dan: DON’T. En als hij lager 
komt, zeg dan STOP. Tussen 
twee super huilbuien in, 
antwoordt het meisje: “Dat 
is het hem juist, mam. Hij 
was op de twee plaatsen 
tegelijk bezig, en dus heb ik 
constant geroepen: DON’T 
STOP - DON’T STOP!Voor al uw 
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Enkele antwoorden op 
examenvragen van een 
hogeschool:
1. In welke oorlog ging 
Napoleon dood? * Zijn 
laatste oorlog. 
2.Waar werd de onafhanke-
lijkheidsverklaring onder-
tekend? * 
Onderaan de pagina. 
3. In welke staat stroomt 
de rivier de Mississippi? * 
Vloeibare. 
4. Wat is de belangrijkste 
reden voor echtscheidingen? 
* Huwelijk. 
5. Wat kun je nooit voor het 
ontbijt eten? * Lunch en 
diner. 
6. Als je een rode steen in 
een blauwe zee gooit, wat 
wordt hij dan? * Nat. 
7. Hoe kan een man acht 
dagen zonder slaap? * Hij 
slaapt ‘s nachts. 
8. Hoe kun je een olifant met 
één hand optillen? * Je zult 
nergens een olifant met een 
hand vinden. 
9. Als je 4 appels en drie 
sinaasappels in je ene hand 
hebt en 4 peren en drie 
mandarijnen in je andere 
hand, wat heb je dan? * Heel 
grote handen. 
10. Als het 8 mannen 10 
uur kostte om een muur te 
bouwen, hoe lang duurt het 
dan voor 4 mannen hem 
gebouwd hebben? * Geen 
enkele tijd, want de muur 
was al gebouwd. 
11. Hoe kun je een rauw 
ei op een betonnen vloer 

gooien zonder dat hij breekt? 
* Zoals je zelf wilt, want 
betonnen vloeren breken 
niet zo gemakkelijk.

Waarom gooit een dom 
blondje de dobbelstenen 
tegen het plafond?
Wie het hoogst gooit mag 
beginnen.

Wat is het verschil tussen 
een terrorist en een 
schoonmoeder? Met een 
terrorist kun je nog altijd 
onderhandelen.



Een werknemer komt voor 
de zoveelste keer te laat 
op het werk. Zijn bazin is 
woedend en snauwt hem 
toe: “Als je nu nog één maal 
te laat komt, al is het maar 
één minuut, dan trek ik je 
onmiddellijk een kwartier 
af”. Antwoordt die gast 
zonder verpinken: “OK, als 
je maar geen koude handen 
hebt!”
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Een Fransman, een New 
Yorker en een Limburger 
komen een geest uit een 
fles tegen. De geest zegt: “Ik 
kan je een eeuwig gelukkig 
jong en fantastisch leven 
bezorgen, maar dan moet 
je wel aan één voorwaarde 
voldoen: elk van jullie mag 
een voorwerp, hoe klein ook, 
in een willekeurige rivier 
of zee gooien, maar als ik 
het terugvind, dan sterf 
je.” Zo gezegd, zo gedaan. 
De Amerikaan gooit zijn 
voorwerp in de Atlantische 
Oceaan. De geest zoekt en 
zoekt, en vindt heel snel 
de tandenstoker, die de 
Amerikaan erin gooide 
terug. De Amerikaan 
sterft! Vervolgens gooit de 
Fransman zijn voorwerp 
in de Middellandse Zee. 
De geest zoekt en zoekt, 
en vindt uiteindelijk de 
speldenknop terug. Ook 
de Fransman bekoopt het 
met zijn leven. Dan is het 
de beurt aan de Limburger. 
Hij gooit zijn voorwerp 
achteloos in de Maas en 
gaat rustig naar huis. De 
geest zoekt en zoekt, maar 
kan maar niet terugvinden 
wat de Limburger in de 
Maas heeft gegooid. Ten 
einde raad gaat hij naar 
hem toe en zegt: “Ik kan niet 
anders dan jou het eeuwig 

gelukkig jong en fantastisch 
leven geven. Dit is me echter 
nog nooit overkomen, mag 
ik je vragen wat het is, wat 
je er hebt ingegooid?” De 
Limburger zwijgt even, 
glimlacht en zegt dan: Een 
bruistablet!”

Een privé chauffeur 
haalt zijn langzaam doof 
wordende baas op van 
kantoor. De baas stapt in de 
auto en de chauffeur vraagt: 
“Zo ouwe rukker, weer de 
hele dag gezopen en aan 
je secretaresse gezeten?“. 
Zegt die baas: “Nee, ik heb 
vandaag een hoorapparaat 
gekocht!”.



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 erg stressvol te 
worden. Dus dan... eis je 
een DNA-onderzoek om te 
bewijzen 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 enorm 
opgelucht.  Onderweg terug 
naar huis denk je na over 
je 3 kinderen thuis. DÁT IS 
PAS STRESS!

Een jonge aantrekkelijke 
vrouw ging voor golflessen. 
Ze was juist met haar 
eerste ronde gestart toen 
ze gestoken werd door een 
bij. De pijn was zó hevig dat 
ze besloot terug naar het 
clubhuis te gaan om hulp 
te vragen. Haar Golf Pro 
zag haar binnenkomen en 
vroeg: “Waarom ben je zo 
vlug terug? Is er iets mis 
gegaan?” “Ik ben door een 
bij gestoken”, barstte ze in 
snikken uit. “Waar?” vroeg 
de Pro. “Tussen de eerste en 
de tweede hole”,  kreunde ze. 
De Pro knikte begrijpend en 
zei: “Tja, je staat ook altijd 
veel te wijdbeens”. 
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Jantje zet op de voetbalclub 
zijn fiets tegen een paal, 
maar zijn coach zegt dat 
dat niet mag. “Hoezo niet?”, 
vraagt Jantje. De coach legt 
het uit: “Er komt vanmiddag 
belangrijk bezoek. Er komen 
twee ministers langs”. 
Jantje haalt zijn schouders 
op en zegt: “Nou en? Ik zet 
mijn fiets toch op slot!”

Door het bos lopen twee 
commando’s. Op een 
gegeven moment vinden ze 
drie mijnen en ze besluiten 
die mee te nemen naar de 
sergeant. Onderweg terug 
zegt de een tegen de ander: 
“Wat doen we nu als er 
eentje afgaat?” Antwoordt 
de ander: “Dan zeggen we 
gewoon dat we er maar twee 
gevonden hebben!”

“Hoe heet je nieuwe 
broertje” vraagt tante Lisel 
tijdens de kraamvisite aan 
kleine Mia. “We weten het 
nog niet,” antwoordt ze. “ Hij 
spreekt zo onduidelijk!”
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Een Marokkaan is met een 
chimpansee aan het wan-
delen. Hij wil een bakkerij 
binnengaan maar daar mag 
het aapje niet mee naar 
binnen. Hij vraagt aan een 
jongedame, die toevallig 
voorbij komt, om zijn aapje 
even bij zich te houden en 
zij zegt: “OK”. Ze is voor de 
winkel even met het aapje 
aan het spelen als er een 
oudere dame voorbijkomt, 
die vraagt: “Van wie heb je 
die?” Zegt de jongedame: 
“Van een Marokkaan”. De 
oudere vrouw weer: “En kon 
je daar niets van zien op de 
echografie?”

Twee tachtigers Franske 
en Maurice zitten op 
een bank in het park Op 
zekere dag zegt Franske 
opeens: “Ik heb zin in een 
crèmmeke”. Maurice: “Ik 
zal ze gaan halen, wat wil 
je voor smaak?”  ”2 Bollen 
chocolade en jij?” - “Voor mij 
twee vanille”. Antwoordt 
Franske: “Ge zou het beter 
opschrijven, want ge gaat 
dat zeker vergeten!” -”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 braadworsten en twee 
zakjes frites!  Zegt Franske: 
“En waar is de mosterd?“ 
“Gedoeme, vergeten!” “Zie 
de wel dat ge dat moest 
opschrijven!”
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Wat is de straf voor bigamie?          
2 schoonmoeders.

“Waarom gaan jullie 
eigenlijk scheiden?” “Mijn 
man behandelt me als 
een hond”. “Slaat hij je of 
mishandelt hij je?” “Nee, hij 
wil dat ik ‘m trouw blijf”.

Voor het slapengaan, 
vraagt een man aan zijn 
jongere echtgenote: “Schat, 
heb je voor mij nog andere 
minnaars gehad?” Geen 
antwoord. Een lange, zeer 
lange stilte volgt. Dan 
vraagt hij met gedempte 
stem: “Slaap je schat?” “Nee, 
je moet even stil zijn, want 
ik ben aan het tellen”.
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Jef en Lowie zijn boeren. Van 
Lowie weet heel het dorp dat 
hij socialist is. Op een dag 
staan ze op het veld een beet-
je te praten over het weer, 
over de gewassen en over de 
beesten. Ineens zegt Jef te-
gen Lowie: “Mag ik nu eens 
iets vragen? Gij zijt socialist, 
maar wat wil dat eigenlijk 
zeggen, socialist zijn?” “Dat 
zal ik eens vlug uitleggen”, 
zegt Lowie. “De socialisten 
zijn voor een eerlijke her-
verdeling”. “Eerlijke herver-
deling, wat wil dat nu weer 
zeggen?”, vraagt Jef. “Wel, ik 
zal een voorbeeld geven”, ant-
woordt Lowie. “Gij hebt twee 
ezels. Ik heb er geen. Socialis-
me wil zeggen dat gij één van 
uw ezels aan mij geeft. Dan 
hebben we er elk één. Dat 
is herverdeling en dat zou 
toch beter zijn”. “Goh, daar 
is iets over te zeggen”, zegt 
Jef. “Daar moet ik eens over 
nadenken”. Hij gaat naar 
huis voor het middageten. 
Aan tafel zegt hij tegen zijn 
vrouw: “Germaine mens, ik 
heb met Lowie gesproken. Ik 
peins dat ik ook socialist ga 
worden”. “Socialist?”, vraagt 
Germaine. “Waarom? Wat 
is dat voor iets?” “Wel”, zegt 
Jef. “Wij hebben twee ezels. 
Lowie heeft er geen. Als ik er 
één aan hem geef, dan heb-
ben we alle twee een ezel. Dat 
is herverdeling en dat zou 
toch beter zijn”. “Goh, daar zit 
iets in”, zegt Germaine. “Daar 
moet ik eens over nadenken”. 
Ze zit een poosje te prakkise-
ren en zegt dan ineens: “Zeg 

Een dame ligt in het zieken-
huis en krijgt bezoek van 
een kollega. Angstig vraagt 
ze: “Gaat alles wel goed op 
kantoor nu ik er niet ben?” 
“Maar natuurlijk, maak je 
geen zorgen. Erika zet de 
koffie, Hanneke breit verder 
aan je pullover, Natasha lost 
de kruiswoordpuzzels op en 
ik slaap met de chef”.

Moeder tegen 18-jarige doch-
ter: “De buurvrouw zegt dat 
je met je verloofde naar bed 
gaat”. Dochter: “Ja hoho, je 
kunt met goed fatsoen niet 
eens meer met iemand naar 
bed gaan of het is meteen al 
je verloofde”. 

Jef, maar Lowie heeft toch 
twee koeien. Wij geen. Als 
wij een ezel aan hem geven, 
moet hij toch een koe aan ons 
geven. Denkt ge niet?” “Toem-
me, da’s ook waar”, zegt Jef. 
Hij naar Lowie. “Lowie, jong, 
ik heb eens met ons Ger-
maine gesproken”, zegt hij. 
“Wij zouden ook wel socialist 
willen worden, maar ze zegt 
dat gij twee koeien hebt. Als 
wij een ezel aan u geven, dan 
moet gij toch een koe aan ons 

geven”. Lowie bekijkt hem en 
zegt: “Jef, ofwel heb ik dat niet 
goed uitgelegd, ofwel hebt ge 
me niet goed begrepen, maar 
socialisme, dat werkt alleen 
met ezels”.

Hij: “Schat, wat wil je eigen-
lijk als kerstcadeau?” Zij: 
“De scheiding”. Hij: “Nee, ik 
ben niet van plan zoveel uit 
te geven”.

Als een vader thuis komt 
treft hij daar zijn hevig we-
nende knappe dochter aan. 
Op zijn vraag waarom ze 
zo huilt antwoordt ze: “Ik 
heb vandaag een huwelijks-
aanzoek gekregen”. Vader 
lacht en zegt: “Dat is toch 
geen grond om te huilen, 
veel meer een reden om ge-
lukkig en blij te zijn. “Nee, 
nee”, snikt de dochter, “ik 
wil liever bij mamma blij-
ven”. “Ook goed”, zegt papa, 
“maar dan neem je haar 
toch gewoon mee…”.

Twee mannen zijn rustig 
aan het vissen met een paar 
biertjes erbij. Zachtjes, om 
de vissen niet af te schrik-
ken, zegt Bob: ‘Ik denk dat ik 
ga scheiden van mijn vrouw. 
Ze heeft al twee maanden 
niet tegen me gesproken’. 
Peter denkt na, neemt een 
slokje van zijn bier en ant-
woordt dan: ‘Denk er nog 
eens goed over na, Bob. Zul-
ke vrouwen zijn moeilijk te 
vinden’.



’n Kleine jongen rijdt met 
zijn vader door de rosse 
buurt en vraagt: “Zeg papa, 
waarom staan die meisjes 
daar?” “Heu, wel,uh.., zij 
verkopen geluk”. Terug 
thuis denkt het jongetje: 
“Ik zou ook wel eens wat 
geluk willen kopen”. De 
volgende woensdag slaat hij 
zijn spaarpot stuk, gaat op 
weg en zoekt de dames op. 
“Zou u me wat geluk willen 
verkopen madame?” De 
professionele deerne neemt 
het knulletje mee naar haar 
kampeerauto en smeert 
hem drie boterhammen met 
een flinke laag pindakaas. 
Het knaapje gaat nu “heel 
gelukkig”naar huis en zijn 
bezorgde ouders vragen hem 
waar hij al die tijd is geweest. 
Hij kijkt naar zijn vader en 
zegt: “Ik ben bij de dames 
geweest, waar wij een paar 
dagen geleden  langs reden. 
Heel verschrikt vraagt de 
vader wat er is gebeurd, en 
de jongen antwoordt: “Ik had 
geen probleem met de twee 
eerste, maar de derde ging 
niet meer, daar heb ik alleen 
maar aan zitten likken”.
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Een vrouw zegt tegen haar 
man: “Albert, waarom heb jij 
mij nooit bloemen gekocht?” 
En de man: “Waarom, je bent 
toch nog niet dood?”

Farid rijdt met zijn VW-busje 
en gezinnetje (Fatima en ne-
gen schattige kinderen) voor 
het eerst naar het Noord-
zeestrand. In Scheveningen 
aangekomen bemerkt hij 
een bord met de tekst: ‘Dui-
nenweg’. ‘Nonde, nonde!’ 
sakkert Farid ‘Duinen zijn 
weg!’ Even later merkt hij 
een bord met ‘Strandweg’ en 
daarna met ‘Zeeweg’, ‘Alles 
weg!’ sakkert hij nogmaals. 
‘Wij dan maar beter terug-
gaan naar huis’. Het begint 
al te schemeren als een po-
litiepatrouille Farid staande 
houdt op de autobaan. ‘Uw 
rechter voorlicht brandt 
niet’, meldt de agent. ‘Lamp 
en licht ook weg!’, sakkert de 
radeloze Farid. ‘Geen nood,’ 
zegt de agent. ‘Drie kilome-
ter verderop bevindt zich 
een benzinestation daar 
kunt u een nieuwe lamp ko-
pen’. Farid is opgelucht dat 
hij geen boete heeft gekre-
gen. Even later arriveert hij 
bij het benzinestation en be-
merkt een bord met de tekst: 
‘Halogeenlampen’.

Waarom heeft een blondje 
lege flessen in de koelkast 
staan? 
Dat is voor mensen die niets 
willen drinken.
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Eddie wilde dolgraag seks 
hebben met een hartstikke 
leuk mokkeltje op zijn 
kantoor, maar ze had al 
verkering met iemand 
anders. Op zekere dag was 
Eddie zó gefrustreerd dat 
hij tegen haar zei: “Ik geef 
je 100 euro als ik seks met 
je mag hebben”. ‘Het meisje 
keek hem aan en zei: “Nee!”. 
Eddie zei: “Ik ben reuze snel. 
Ik gooi het geld op de vloer, 
jij bukt je om het op te rapen; 
ik ben al klaar voordat je 
het geld hebt opgepakt”. 
Ze wist niet wat ze ervan 
moest denken en zei dat ze 
het met haar vriendje zou 
bespreken. Dus belde ze 
hem op om de situatie uit 
te leggen. Die zei: “100 euro 
is te weinig, je moet hem 
200 Euro vragen; en het 
geld dan zo snel mogelijk 
oprapen. Heeft hij niet 
eens de tijd om zijn broek 
naar beneden te doen”. Ze 
ging ermee akkoord en 
accepteerde het voorstel. 
Een half uur verloopt en de 
vriend wacht nog steeds op 
een telefoontje. Eindelijk - 
na drie kwartier – kan hij 
niet langer wachten en belt 
haar op. Krijgt hij een hevig 
hijgende vriendin aan de 
telefoon die nauwelijks kan 
uitbrengen: “Die klerelijer 
had alleen maar kwartjes!”

“Papa”, zegt Marietje, “het 
klopt toch dat Edison het 
eerste spreekapparaat uit-
gevonden heeft?” “Nee”, zegt 
vader met een schalkse blik 
naar zijn echtgenote, “het 
eerste heeft God uitgevon-
den, maar die van Edison 
is het eerste dat je uit kunt 
zetten”.

Leraar vraagt de kinderen 
in de klas: “Wat wil je later 
worden als je groot bent?” 
Jefke: “Ik wil een miljar-
dair zijn, naar de duurste 
clubs gaan, en neem dan 
de mooiste, hitsige, sensu-
ele rondborstige blondine 
mee naar huis! Geef haar 
een Ferrari ter waarde van 
ruim een miljoen euro, een 
appartement in Copacaba-
na, een herenhuis in Parijs 
en een jet om te reizen door 
Europa. Geef haar een Visa 
Card en bedrijf de liefde met 
haar drie keer per dag”. De 
leraar, geschokt, en niet we-
tende wat te doen met de 
seksistische fantasie van 
Jefke, besluit geen belang 
te hechten aan wat hij zei 
en gaat verder met de les. 
“En jij, Tanja, wat wil jij 
later worden?” “Ik wil dan 
die mooie hitsige, sensuele, 
rondborstige blondine van 
Jefke zijn!”.



Wat is het verschil tussen 
mannen en varkens? Var-
kens worden geen mannen 
als ze dronken zijn.

Kleine Marjo vraagt aan 
haar moeder: “Wat gebeurt er 
met ons, als we dood gaan?” 
Moeder antwoordt: “Dan wor-
den we tot stof”. Daarop zegt 

kleine Maud: “Puh, dan moe-
ten onder mijn bed al veel 
mensen gestorven zijn!”

Een echtpaar was 
boodschappen 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 verwonderd 
opzij om te ontdekken, dat 
ze haar man nergens meer 
zag. Ze wist dat ze nog veel 
te doen hadden en werd 
erg kwaad. Ze rommelde 
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 
je je die juwelierszaak 
nog waar we vijf jaar 
geleden waren en waar je 
helemaal verliefd werd op 
die diamanten halsketting 
die we toen helaas niet 
konden betalen. Maar ik 
vertelde je toen ook, dat 
ik hem ooit 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 fluisterde 
ze: “Ja, die juwelierszaak 
herinner ik me zeker nog”. 
“Wel”, zei hij, “ik zit in het 
café er naast!”
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Economic Auto Center

“Ik heb nu een sleutelpositie 
in het bedrijf!” “Ben je 
benoemd in de directie?” 
“Nee, tot huismeester”. 

De tuinman ligt naakt te 
zonnen in de kloostertuin. 
Een novice vraagt hem, wat 
hij daar tussen zijn benen 
heeft. “Een levensboom. Als 
je ‘m aait groeit hij!”. Zo ge-
zegd, zo gedaan. De boom 
begint inderdaad te groeien. 
Later vertelt de novice haar 
ervaring aan moeder-over-
ste. Moeder-overste: “Wat 
een bedrieger! Mij heeft hij 
verteld, dat het de trompet 
van Jericho was. Ik heb er 
een eeuw op geblazen, maar 
er geen toon uit gekregen!”.

Een vrouw komt bij de dok-
ter, bont en blauw geslagen. 
Dokter: “Wat is er gebeurd?” 
Vrouw: “Dokter, elke keer 
als mijn man dronken thuis 
komt, slaat hij me in el-
kaar”. Dokter: “Daar ken 
ik een zeer doeltreffende 
remedie tegen: als uw man 
dronken thuiskomt, neem 
een kopje kamillethee en 
begin te gorgelen, gorgelen, 
gorgelen”. Twee weken later 
komt de vrouw terug bij de 
dokter. Zij ziet er herboren 
en fris uit. Vrouw: “Dokter, 
dat is een geniale oplossing! 
Telkens als mijn man be-
schonken thuiskwam en ik 
kamillethee gorgelde, is er 
niets gebeurd!” Dokter: “Zie 
je nu hoe eenvoudig het is 
om je mond te houden?”

 Tijdens een vlucht in een 
tweezitter wordt de piloot 
onwel. De passagier is in pa-
niek en probeert zenuwach-
tig de radio: “May day, May 
day !! De piloot is buiten be-
wustzijn! Ik krijg hem niet 
wakker... en ik kan niet vlie-
gen.  May day“. Ze hoort een 

rustige stem die zegt: “Hier 
de controletoren. Ik ontvang 
u luid en duidelijk en zal u 
hier door praten. Ik heb heel 
wat ervaring in dit soort za-
ken, blijf gewoon kalm en 
alles komt in orde. Geef me 
uw hoogte en positie a.u.b.”. 
Vlug zegt ze in de micro: “Ik 

ben 1m70, blond en zit in de 
stoel vooraan rechts“. Lange 
stilte... “O.k.“, zegt de stem 
uit de toren traag. “Herhaal 
dan nu na mij: Onze Vader, 
die in de hemel zijt...”.

Koning Filip van België be-
zoekt zijn collega Willem-
Alexander en klaagt over de 
vele Nederlandse moppen, 
die de Belgen als dom af-
schilderen. “Men zou op het 
idee kunnen komen, dat alle 
Belgen dom zijn”, zegt hij. 
“Je moet dat niet zo serieus 
nemen”, antwoordt Willem 
–Alexander, “het zijn toch 
gewoon moppen, geen fei-
ten. En er zijn ook domme 
Nederlanders. Ik zal het je 
direct bewijzen”. Hij gaat 
naar zijn chauffeur en zegt: 
“Rijdt eens even naar mijn 
huis en kijk daar even rond 
of ik thuis ben”. De chauf-
feur gaat meteen op weg. 
“Dat is werkelijk oliedom”, 
zegt koning Filip. “Daar 
staat een telefooncel, en het 
was toch veel simpeler ge-
weest om even te bellen”. 

Een vrouw komt bij haar 
huisarts, volledig onder de 
wonden en bloeduitstortin-
gen. Ze vertelt de dokter, 
dat die verwondingen door 
haar man komen. De huis-
arts zegt verbaasd: “Maar je 
man is toch op reis?” ”Ja, dat 
dacht ik ook”.

Loopt een paartje door het 
bos. Zegt zij: “Ik heb het 
vreemde gevoel dat je me 
een beurt wilt geven”. Hij: 
”Maar nee!” Zij: “O.k., doe 
het dan toch maar, zodat ik 
dat vreemde gevoel kwijt 
raak”.

Langs de snelweg probeert 
een Belg een stilstaande 
vrachtwagen te duwen. Ik 
stop en zeg: “Dat is toch 
veel te zwaar, man!” Zegt 
die Belg: “Allee ik moet wel, 
want ik heb panne... en dan 
moet de wagen dertig me-
ter van de gevarendriehoek 
staan!”

Een man komt thuis met 
twee grote emmers koemest 
voor de tuin, die hij heeft 
gehaald bij een boer uit de 
buurt. “Waar is dat voor?” 
vraagt zijn zoontje van zes. 
“Voor de aardbeien”, zegt de 
man. Het zoontje staart hem 
aan en zegt: “Ik heb ze liever 
met slagroom, mag dat ook?”

Waarom noemt men een 
WC-bril een WC-bril? Om-
dat je er een hoop door ziet. 

Laboratorium ADC: Educatieve sessies

Beste Medicus,

Het Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC) NV nodigt u graag uit voor de volgende bijeenkomst in 
haar reeks van educatieve sessies, bedoeld voor huisartsen en specialisten.

Het thema is: Chikungunya en het interpreteren van testuitslagen
De spreker zal de arts-microbioloog César Ponce zijn, die het hoofd is van ADC’s afdeling Medische 
Microbiologie en Serologie. Deze (Engelstalige) sessie is kosteloos.

Datum: 03 december 2014
Tijd:      19.30-21.00 uur
Locatie: Landhuis Klein Kwartier (Vestiging Lionsclub, naast LVV, achter sportcomplex Suvek)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de opleidingscoördinator van het ADC, mevrouw C. 
Reina-Axson, op creinaaxson@adcnv.com of op 434 5137. Aanmelden kan tot op 01 december 
aanstaande. Wij verwelkomen u graag op deze sessie.

Met Vriendelijke Groet,

De directie van het ADC

PS: U kunt de presentaties van de vorige educatieve sessies bezichtigen op www.adcnv.com

Openingstijden Priccentra ADC
Vredenberg	 aan	de	Heelsumstraat	55		 Ma-Vr			7.00	–	14.00			tel.	434	5100
Otrabanda		 aan	de	Roodeweg	13E		 	 Ma-Vr			7.00	–	14.00			tel.	434	5184
	 	 	 	 	 	 						Za			7.00	–	11.00
Barber			 naast	Botica	Bándabou			 Ma-Vr			7.00	–	10.30			tel.	864	1640
Montagne	Rey	 in	Galeria	Montagne		 	 Ma-Vr			7.00	–	11.00			tel.	767	2168
Rio	Canario		 aan	de	V.	Kinsbergenlaan	6-8		 Ma-Vr			7.00	–	11.00			tel.	738	1322
Sta	Maria	in	Centro	Médico	Schonegevelstraat		 Ma-Vr			7.00	–	11.00			tel.	888	3100
Muizenberg		 in	Centro	Médiko	Integral		 Ma-Vr			7.00	–	11.00			tel.	888	5761
Sta	Rosa		 aan	de	Sta	Rosaweg	330		 Ma-Vr			7.00	–	11.00			tel.	767	5761
	 	 	 	 	 	 						Za			7.00	–	11.00

Contact
Hoofdkantoor	Analytisch	Diagnostisch	Centrum:	Heelsumstraat	55
info@adcnv.com							www.adcnv.com						www.facebook.com/adcnv
Algemeen	telefoonnr	434	5100												Helpdesk	telefoonnr	434	5107
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Twee Antwerpenaren zijn na 
jaren werkloosheid en met 
wat politieke steun dan toch 
eindelijk aan het werk ge-
raakt bij de Belgische Spoor-
wegen. Daar beseffen ze al na 
een paar dagen welk vlees ze 
in de kuip hebben en zoeken 
ze wanhopig naar een plek 
waar onze twee zo weinig mo-
gelijk in de weg lopen. Uitein-
delijk neemt een ploegbaas ze 
mee naar een stuk spoorlijn 
dat al lang niet meer in ge-
bruik is. Samen met de twee 
gaat hij midden tussen de 
rails staan. ‘Mannen, nu moet 
je eens goed kijken’, zegt hij 
tegen de Antwerpenaren. 
‘Kijk maar eens in de verte 
tot zover je het spoor nog kunt 
zien’. Samen turen ze naar 
de verre horizon tot waar de 
rails in één punt samen lij-
ken te komen. ‘Mannen, je be-
grijpt hoe gevaarlijk zoiets is, 
hé’, zegt die ploegbaas. ‘ Dus 
ga daar onmiddellijk naartoe 
en zorg ervoor dat de rails 
overal netjes even breed zijn’. 
‘Inderdaad, levensgevaarlijk’, 
zeggen de twee en gewapend 
met een meetlat trekken ze 
richting horizon. De twee 
stappen en stappen, af en toe 
zorgvuldig metend. Kilome-
ters en uren later blijft het 
gevaarlijke punt nog altijd 
onbereikbaar. Vermoeid en 
niet begrijpend drentelen ze 
verder, tot de ene Antwerpe-
naar zich eventjes omdraait, 
in de verte tuurt, schrikt en 
roept: ‘Het is niet waar hé!” 
We zijn der al voorbij!’

Toen iedereen op aarde dood 
was en voor de hemelpoort 
stond te wachten, verscheen 
God die zei: “Ik wil dat de 
mannen twee rijen maken. 
Eén rij voor de mannen die 
het ware hoofd van het gezin 
zijn geweest en een tweede rij 
voor de mannen die onder de 
knoet zaten van hun vrouw. 
Vervolgens moeten alle 
vrouwen zich melden bij Sint 
Petrus”. Zodra de vrouwen 
weg waren vormden er zich 
twee rijen mannen. De rij met 
de mannen die onder de knoet 
zaten van hun vrouwen was 
kilometers lang, en in de rij 
met de mannen die het echte 
hoofd van het gezin waren 
geweest stond welgeteld 
één man. God zei tegen die 
lange rij mannen, dat ze 
zich diep moesten schamen 
omdat hij hen had gemaakt 
om de leiding te nemen. 
“Jullie deden jullie plicht niet 
en voldeden niet aan mijn 
wens”. “Kijk, slechts één van 
jullie, die dat wel deed. Leer 
van hem!”. God richtte zich 
vervolgens tot die ene man 
en vroeg hoe hij erin geslaagd 
was om als enige in de andere 
rij te staan waarop de man 
antwoordde: “Ik moest hier 
gaan staan van mijn vrouw”.

Tijdens het ontbijt zegt 
mevrouw tegen mijnheer: 
“Vannacht heb je mij in je 
slaap voor heks uitgemaakt!” 
De man: “Wie zei dat ik sliep?”



Een oudere dame heeft als 
wens om eenmaal in haar 
leven naakt door het be-
jaardenhuis te lopen. Na 
herhaaldelijk vragen krijgt 
ze uiteindelijk toestemming 
van de directrice. Dus op ze-
kere dag loopt ze naakt rond 
en komt daarbij twee oudere 
heren tegen die elkaar ver-
baasd aankijken. “Was dat 
niet Anita”, vraagt de ene. 
“Ik weet het niet, wat voor 
jurk droeg ze?” Antwoordde 
de ander: “Geen idee, ik kon 
het niet herkennen, maar 
het was in ieder geval niet 
gestreken”.

Een pastoor van een klein 
dorpje komt erachter dat 
Marietje zwanger geworden 
is (van hemzelf)! Hij gaat 
naar Marietje toe en vertelt 
dat dit niet kan in het dorp... 
ze moet verhuizen naar een 
ander dorp. Totdat de kleine 
18 jaar is, maakt de pastoor 
iedere maand geld over voor 
onderhoud van het kind. Een 
maand voordat ‘de kleine’ 18 
is, zegt meneer pastoor tegen 
zijn koster: “Zeg tegen Ma-
rietje dat dit de laatste beta-
ling is en let dan vooral op 
haar gezicht”. “Hoezo op haar 
gezicht letten?”, vraagt de 
koster. “Nou, dan kun je zien 
of ze blij of verdrietig is”. Een-
maal aangekomen bij Mariet-
je doet de koster zijn verhaal 
en blijft Marietje aanstaren. 
“Waarom kijk jij zo naar mijn 
gezicht?”, vraagt Marietje. 
“Dat moet van meneer pas-
toor, zodat ik kan zien of u 
gelukkig of verdrietig bent”. 
“Wel”, zegt ze, ”vertel meneer 
pastoor dat ik na 2 maanden 
abortus heb gepleegd maar 
toch erg blij was met het geld 
en let jij dan maar eens op het 
gezicht van meneer pastoor”. 

Adres: Heintje Kool z/n,  Tel.: 888 8810
THE POWER IS YOURS Een echtpaar ligt in bed. 

Zegt de vrouw: “Het zou 
mooi zijn als je geil was”. 
Zegt de man: “Het zou geil 
zijn als je mooi was!”
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Twee Antwerpse blondjes 
zitten aan de toog in een ca-
feeke op ‘t Kiel. Zegt de  één: 
“Hemme iek juust weer m’n 
rijexamen gedoan”. “Allee”, 
zegt de ander en vraagt : 
“hoe is ‘t gegoan?” “Nie goe, 
zenne”, zegt  ze, “benne  iek 
weer gezakt!” “Waaroem 
dan, zenne?”, vraagt de an-
der weer. “Kom iek weer 
op dat ronde punt, en daar 
stond een bord met dertig 
er op, dus rij ik dertig keer 
rond dat ronde punt”. “Ai”, 
zegt de ander, “en.... ver-
keerd geteld, zeker?”



Al jaren lang gaan twee Hol-
landers en één Belg iedere 
donderdag in een café biljar-
ten. Op een avond verschijnt 
opeens de Belg niet. De Hol-
landers maken zich ongerust 
en om 23.00 uur besluiten zij 
de politie te waarschuwen 
omdat de Belg nooit verzaakt. 
Bij een Belgische wachtmees-
ter geven zij hem aan als 
vermist. De wachtmeester 
vraagt: ‘Maar hoe ziet hij er 
uit?’ De Hollandse vrienden 
antwoorden: ‘Awel, hij heeft 
bruin haar en heeft bruine 
ogen en is ongeveer 1,75 me-
ter lang’. De wachtmeester 
zegt: ‘Ja, zo zien bijna alle 
Belgen er uit, maar heeft hij 
geen bijzondere kenmerken?’ 
Waarop de Hollanders lang 
nadenken en één van hen op-
eens zegt: ‘Ja, natuurlijk, hij 
heeft twee lullen!’ Waarop de 
wachtmeester zegt: ‘Weet je 
dat wel zeker, heb je dat zelf 
gezien?’ De Hollandse vriend 
zegt: ‘Ik heb het nooit gezien, 
maar ik weet het zeker, want 
iedere donderdag als wij in 
het café komen zeggen de 
mensen om ons heen: ‘Daar 
heb je die Belg weer met die 
twee lullen!’
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Vrouw: “Wat ben je aan 
het doen?” Echtgenoot: 
“Niets”. Vrouw: “Niets...? Je 
staart al een uur naar ons 
trouwboekje”. 
Echtgenoot: “Ik zoek de 
vervaldatum!”

Een klein meisje vraagt aan 
haar moeder: “Hoe zijn de 
mensen op aarde gekomen?” 
De moeder antwoordt: “God 
schiep Adam en Eva en zij 
kregen kinderen”. Twee da-
gen later stelde het meisje 
dezelfde vraag aan haar 
vader. Haar vader zei: “Wij 
stammen van de apen af”. 
Het meisje stond perplex 
en ging naar haar moeder. 
“Mama, jij vertelde mij dat 
de mensen door God zijn ge-
schapen, en papa zegt dat 
we van de apen afstammen”. 
De moeder antwoordde: 
“Lieverd, het is heel simpel. 
Ik heb het over mijn kant 
van de familie, en je vader 
vertelde over zijn kant”.

De professor houdt een 
voordracht over de inner-
lijke ruimhartigheid, die 
de meeste grote uitvinders 
eigen is. “Zonder de Ameri-
kanen Morse en Bell zouden 
we geen telegrafie of telefo-
nie gehad hebben. Ze waren 
allebei met een doofstomme 
vrouw getrouwd. Wat con-
cludeert U daaruit?” Akelig 
stilzwijgen in de hoorzaal. 
Slechts één iemand meldt 
zich: “Dat bewijst, wat man-
nen kunnen presteren, als 
ze thuis hun rust hebben”.





In de wachtkamer van de 
dierenarts. Op de bank zit 
een prachtige sexy vrouw 
met een kat op haar schoot. 
Een man die daar ook zit, 
kan zijn ogen niet van die 
vrouw af houden. De vrouw 
krijgt dat in de gaten en 
zegt: “Zou u m’n poes willen 
strelen?” “Ja”, zegt de man, 
“maar die kat zit in de weg”.

Een ambtenaar komt ‘s mor-
gens te laat op z’n werk. Hij 
zegt tegen z’n chef: “Ik heb 
me verslapen, mijnheer”. 
Waarop de chef antwoordt: 
“Verrek, slaap je dan thuis 
ook nog?” 

Pijnlijk maar waar! In een 
ziekenhuis verzamelen zich 
familieleden in de wacht-
kamer, nabij het ziekbed 
van een ernstig zieke. Uit-
eindelijk komt de dokter 
binnen, hij kijkt ernstig en 
somber. ‘Ik vrees dat ik heel 
slecht nieuws voor u heb’, 
zegt hij, rondkijkend naar 
alle bezorgde en angstige 
gezichten. ‘De enige hoop 
die er nog overblijft voor 
uw geliefde familielid is een 
hersentransplantatie. Dit is 
een experimentele procedu-
re, met het nodige risico, en 
bovendien dient u zelf voor 
de hersenen te betalen’. Stil 
zitten de familieleden in de 
wachtkamer, terwijl ze het 
nieuws verwerken. Na een 
hele tijd vraagt er iemand: 
‘En wat kosten hersenen 
eigenlijk?’ De dokter geeft 
snel antwoord: ‘5000 euro 
voor een mannelijk brein en 
200 euro voor dat van een 
vrouw’. Er valt een pijnlij-
ke stilte. De mannen in de 
wachtkamer proberen niet 
te glimlachen, en vermijden 
elk oogcontact met de da-
mes, maar sommigen kun-
nen het grijnzen toch niet 
laten. Eén van de mannen, 
niet in staat zijn nieuws-
gierigheid in te tomen, flapt 
er uiteindelijk de vraag uit 
die op ieders lippen ligt: 
‘Waarom is een mannelijk 
brein zoveel duurder dan 
een vrouwelijk?’ De dokter 
glimlacht om zijn kinder-

lijke onschuld en zegt: ‘ Wel, 
de mannelijke hersenen zijn 
grotendeels ongebruikt en 
dus zo goed als nieuw!’
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Een oud getrouwd stel zat 
thuis televisie te kijken. Hij 
heeft de afstandsbediening 
en zapt steeds maar 
heen en weer tussen een 
visprogramma en een 
seksfilm. Zij wordt het 
helemaal zat en zegt ten 
slotte: “Verdomme, je weet 
toch al hoe je moet vissen!”



In een dorp wordt rond mid-
dernacht door luid kloppen 
de plaatselijke huisarts ge-
wekt. Slaapdronken vraagt 
hij: “Wat is er aan de hand?” 
“Wat rekent U voor een zie-
kenbezoek op een boerderij, 
circa zeven km hier van-
daan?”. “10 Euro”. “Okay 
dan, haast U een beetje, 
dan gaan we gauw”. De arts 
kleedt zicht aan, grijpt zijn 
tas, haalt de auto uit de ga-
rage en begeleidt zijn nach-
telijke bezoeker naar de af-
gelegen boerderij. “Hier zijn 
de 10 Euro”. “En waar is de 
patiënt?” “Die is er niet. Ik 
kon alleen met de beste wil 
om deze tijd geen taxi meer 
optrommelen...”

www.limburgsekabrieten.com

Komt een man bij de dokter 
en meent: “Ik heb een drin-
gend probleem. Als ik mijn 
vrouw wil liefhebben heeft 
ze geen zin en als ze wel wil 
is er net voetbal op tv en wil 
ik niet. Wat moet ik hier-
mee?” Dokter: “Als je er weer 
zin hebt, grijp je haar met-
een en hebt haar lief. Je zult 
zien, dat zal haar bevallen”. 
De man volgt de raad van de 
dokter op en komt na enige 
tijd weer op spreekuur. Dok-
ter: “En, hoe is het gegaan?” 
“Super! Ik heb haar meteen 
gegrepen toen ik zin kreeg, 
en zij over de diepvries-
kist gebogen stond”. ”En 
toen? Hoe ging het verder?” 
Toen hebben we een winkel  
verbod voor Mangusa gekre-
gen.

Staat een bodybuilder voor 
de spiegel en zegt tegen zijn 
vriendin: “Dat is 80 kg puur 
dynamiet!”  Zegt zij: “Alleen 
jammer dat het lontje zo 
kort is!”

Een blondine zit in het vlieg-
tuig en staart uit het venster. 
Geheel gefascineerd zegt ze 
tegen de stewardess: “Dat 
is toch ongelofelijk, van hier 
boven zien mensen er uit als 
mieren!”. De stewardess kijkt 
eveneens uit het raam en 
antwoordt: “Het zijn mieren! 
We zijn nog niet gestart”.

Klant bij drogist: “Waar 
vind ik een zwangerschaps-
test?” Verkoopster: “Naast 
de condooms”. Klant: “Ge-
weldig! Als ik wist waar de 
condooms lagen hoefde ik nu 
geen zwangerschapstest!”

Mijn vrouw vroeg me: “Met 
hoeveel vrouwen heb je 
geslapen?” Ik antwoordde 
trots: “Alleen met jou schat, 
bij de anderen bleef ik wak-
ker!”
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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 dokter heeft seks gehad 
met een van zijn patiënten 
en hij voelde zich de hele 
dag schuldig.Het maakte 
niet uit hoeveel moeite hij 
ook deed het uit zijn gedach-
ten te bannen, hij vergat het 
gewoon niet.Maar af en toe 
hoorde hij een stemmetje in 
zijn hoofd dat probeerde zijn 
schuld gevoelens kwijt te ra-
ken: kerel, maak je geen zor-
gen! Je bent niet de eerste 
dokter die met zijn patiën-
ten seks heeft en je zult ook 
niet de laatste wezen. Maar 
dan hoorde hij altijd dat 2e 
stemmetje dat hem terug in 
de realiteit schopte en zei: 
“Hé vent, je bent wel dieren-
arts".

Een dief gaat biechten. Als 
de priester hem passeert op 
weg naar de biechtstoel pikt 
hij ongemerkt en razend snel 
het horloge van de priester. 
In de biechtstoel vertelt de 

dief zijn zonden. Hij zegt: 
“Ik heb gestolen”. Priester: 
“Wat heb je dan gestolen?” 
Dief: “Een horloge”. Pries-
ter: “Als ik je wil vergeven, 
moet je wel dat horloge eerst 
terug geven”. De dief haalt 
het horloge uit zijn zak en 
zegt: “Alstublieft”, waarop 
de priester antwoordt: “Dat 
moet je mij niet geven, maar 
aan degene waarvan je het 
gestolen hebt”. “Dat heb ik 
al geprobeerd, maar die wil-
de het niet meer”. Priester: 
“Echt? Dan mag je het ge-
woon houden”.

Neem voor meer 
informatie 

kontakt met ons op.
www.momentumcaribe.com         

www.flexdata.nl

Patiëntadministratie en declaratiesysteem geschikt 
voor Para-(en) Medici. Volledig voorbereid 

op integratie met o.m. het zorgportaal van de SVB. 
Declareren met een druk op de knop.

Momentum IT en Flexdata BV 
bundelen hun  activiteiten op het 
gebied van software voor de gezondheidszorg 
voor de voormalige Nederlandse Antillen.



IN MEMORIAM MARGRET  DUIJSTER

Enkele Wijsheden:
“Gaan we door of slaan we 
af?” Maar voor de meesten 
is het: “Slaan we door of 
gaan we af?”
Geld lijkt op vet. Van beide 
is er genoeg, maar altijd op 
de verkeerde plaatsen.
In al onze ijver om spor-
tief te blijven, parkeren we 
onze auto toch zo dicht mo-
gelijk bij de sporthal.
Alle paddenstoelen zijn 
eetbaar. Weliswaar zijn er 
paddenstoelen die je maar 
een keer kunt eten.
Op een dag vind je de vrouw 
van je leven en dan ben je 
al getrouwd, natuurlijk.
Als je een keus moet ma-
ken en je doet het niet, is 
dat op zich een keus.
De natuur is een wonder. 
Een miljoen jaar geleden 
wist nog niemand dat de 
mensen een bril zouden 
dragen en toch staan onze 
oren op de goede plaats.
Een atoomoorlog heeft ook 
zijn voordelen. Volgens 
deskundigen zou die maar 
acht uur duren. ’s Avonds 
zijn we dus weer thuis. 
Elk huisje heeft z’n kruisje, 
elk meisje heeft haar muis-
je, elke jongen heeft iets 
hangen om dat meisje mee 
te vangen !
Mooie meisjes zijn net eek-
hoorntjes.....Ze vallen voor 
alle eikels.
Drinken doe ik uitsluitend 
om mijn vrouw aantrekke-
lijker te maken.
Elke getrouwde man weet 
waarom ze aan orkanen 
vrouwennamen geven.
Vreemd gaan is met het 
goede been uit het verkeer-
de bed stappen.
Vriend: iemand die tijdens 
je leven tegen je zegt wat 

anderen na je dood vertel-
len.
Ik was een mooie baby. 
Maar in het ziekenhuis 
hebben ze mij verwisseld.

Het enige plezierige aan 
je eigen fouten is dat je er 
soms anderen gelukkig mee 
maakt.
Wees vriendelijk tegen uw 

kinderen, zij kiezen later 
uw tehuis.

Een zakenman geeft aan 
zijn deurwaarder opdracht 
om bij een slecht betalende 
klant een vordering van 
10.000 gulden te gaan innen 
en belooft hem als hij suc-
cesvol is de helft van dat be-
drag. Na enige tijd ontvangt 
hij van de deurwaarder een 
brief en hij leest: “Met gro-
te moeite is het me gelukt 
5000 gulden los te peuteren. 
Uw helft moet helaas als on-
inbaar worden beschouwd”. 

Een vader koopt een robot 
leugendetector, die men-
sen slaat als ze liegen! Hij 
besluit om hem die avond 
tijdens het eten uit te pro-
beren. De vader vraagt 
zijn zoon wat hij die mid-
dag deed. De zoon zegt : “Ik 
deed mijn huiswerk”. De ro-
bot slaat de zoon. De zoon 
zegt: “Oké, Oké. Ik heb bij 
een vriend thuis films zit-
ten kijken”. Vader vraagt: 
“Welke film heb je gezien ?” 
Zoon zegt: “Toy Story”. De 
robot slaat de zoon weer. 
Zoon zegt: “Oké, oké, het 
was een seksfilm...”. Vader 
zegt: “Wat? Op jouw leeftijd 
wist ik niet eens wat porno 
was”. De robot slaat de va-
der. Moeder lacht en zegt: 
“Ha, hij is duidelijk je zoon”. 
Waarop de robot de moeder 
slaat.

Weduwe tegen kennis: “Mijn 
man is drie weken na onze 
bruiloft overleden”. Kennis: 
”Nou dan heeft hij gelukkig 
niet lang geleden”.

Op 14 april 2014 kregen wij 
het schokkende bericht, dat 
Margret als gevolg van een 

noodlottig ongeval was overleden. 
Zij was pas 43, in de volle bloei van 
haar leven, veel te jong en te kort 
op deze wereld, maar toch van on-
schatbare waarde! Zij genoot met 
volle teugen van alles wat op haar 
pad kwam.
In 2014 nam zij voor het eerst met 
onze volggroep deel aan de Grand 
Marcha en Marcha di Despedida. 
Na afloop van dat geslaagde sei-
zoen was ze super enthousiast! Tus-
sen alle verplichtingen door aan 
partner, dochter, paard en vrienden 
heeft ze veel tijd vrijgemaakt voor 
De Nieuwe Limburgse Kabrieten. 
Ze werd dan ook al snel gezien als 
een enthousiast lid van onze groep 
voor het nieuwe seizoen. 
 Helaas hebben wij Margret veel 
te kort gekend. In die paar maan-

den hebben we haar leren kennen 
als een zeer betrokken iemand, die 
het kabrietehart op de juiste plaats 
had. 
Door haar geestdrift, kameraad-
schap, energie en creativiteit werd 
ze al snel in onze harten gesloten. 
Dat was puur haar eigen verdienste 
door haar goedlachse uitstraling en 
kameraadschap. Al snel werd zij op-
genomen in onze kleding-commis-
sie. Haar speelsheid met kleding 
was van grote klasse. Basic carna-
vals-kostuums moesten - om haar 
woorden te gebruiken - natuurlijk 
wel een beetje “gepimpt” worden 
met veel ”bling bling”. Bij de keu-
ze van een thema voor het seizoen 
2015 stonden we versteld van haar 
vindingrijkheid. Het ene na het an-
dere leuke idee toverde zij uit haar 
schier onuitputtelijke koker!
Margret, we hadden dolgraag wat 
langer van je gedrevenheid en le-
venslust willen genieten.

   For reservation: Tel.nr. 4659465 / 5603247 - Adres: FOKKERWEG 3                                                                                                                                     



Gesch ieden is

Ode aan “De Nieuwe Limburgse Kabrieten” 
    Muziek: Dan gaon de lempkes aan.  Tekst: Jan Kools.

 

C.l. Jij met je treurige ogen, je blijft toch ons dier, 
       Dankzij jouw voorkomen maken wij altijd plezier; 

       Op ieder feest dansen wij net als jij graag in ‘t rond: 
       Jij was de eerste, die mekkeren heel goed verstond! 

 
Refr. Kijk ‘n Kabriet eens aan, laat je toch efkes gaan: 

         Ze zijn allen hier, in hun hand ‘n glas bier (bier - bier) 
         Kom mekker eens door Kabriet, Polar kent zijn weerga niet: 

         Op Curaçao ......... ,Ja de Carnaval trouw! 
 

C.ll. ‘t Werk door velen wordt hier bij ons hoog gewaardeerd: 
        De Wagenbouw heeft jaar na jaar heel- goed-gepresteerd! 

        De Krant, de Kleding, de Liedjes, ‘t wordt toch gedaan: 
        Daarom, geniet-nu-’n-ieder en klinkt het spontaan: 

 
Refr. zie boven! 

 
C.lll. De Nieuwe Kabrieten nu zeker bekend op Korsou; 
         genieten hoog-aanzien-op-Ariba en ook op Abou! 

         Hun leven bestaat voor het grootste gedeelte uit lol, 
         Schenk dus de glazen bij ieder nog maar eens goed vol! 

 
Refr. zie boven; laatste twee regels 2x !



Een man krijgt tijdens het 
winkelen een zware hart-
aanval. De winkeleigenaar 
belt 112 als hij de man op 
de grond ziet vallen. De am-
bulance rijdt met grote snel-
heid naar het dichtstbijzijn-
de ziekenhuis, waar hij met 
spoed een openhartoperatie 
ondergaat. Na de operatie 
komt hij bij en ziet dat hij 
in een Rooms Katholiek zie-
kenhuis ligt met nonnen als 
verpleegkundigen. Een non 
zit naast zijn bed met een 
clipboard overladen met for-
mulieren en een pen in haar 
handen. Ze vraagt hem hoe 

hij zijn behandeling gaat 
betalen. “Hebt u een zorg-
verzekering?”, vraagt ze. 
Hij antwoordt met een kra-
kende stem: “Nee, geen zorg-
verzekering”. De non vraagt: 
“Hebt u geld op de bank?” 
Hij antwoordt: “Geen geld 
op de bank”. “Hebt u familie 
die u kan helpen de rekening 
te betalen?”, vraagt de geïr-
riteerde non. Hij antwoordt: 
“Ik heb alleen een zus, zij is 
een ouwe vrijster, ze is een 
non”. De non wordt boos en 
kondigt luid aan: “Nonnen 
zijn geen oude vrijsters! 
Nonnen zijn getrouwd met 

God!” De patiënt antwoordt: 
“Geweldig, stuur de reke-
ning dan maar naar mijn 
zwager!”

E-mail: info@noordstarcarrental.com / www.noordstarcarrental.com

www.limburgsekabrieten.com

Een geslaagde zakenman 
gaat op het platte land op 
zoek naar een leuke vrij-
staande boerderij om zijn 
verdiende kapitaal te kun-
nen investeren. Als hij een 
leuke boerderij gevonden 
heeft, komt hij erachter dat 
de boer tevens imker is en 
dat er een hoop bijenkorven 
achter de boerderij staan. 

Rob en Truus zijn net ge-
trouwd, maar kunnen zich 
geen huwelijksreis veroor-
loven, dus gaan ze na de 
trouwerij naar het huis van 
Robs ouders voor hun eerste 
nacht samen. De volgende 
ochtend staat Henkie, Robs 
kleine broertje, om half acht 
op en eet zijn ontbijt. Als 
hij naar school gaat vraagt 
hij zijn moeder of Rob en 
Truus al zijn opgestaan. 
Ze antwoordt: ‘Nee’. Hen-
kie vraagt: ‘Wil je weten 
wat ik denk?’ Zijn moeder 
antwoordt: ‘Ik wil niet ho-
ren wat jij denkt! Ga maar 
gewoon naar school’. Als 
Henkie thuis komt tussen 
de middag vraagt hij aan 
moeder: ‘Zijn Rob en Truus 
al op?’ Ze antwoordt: ‘Nee’. 
Henkie zegt: ‘Weet je wat 
ik denk?’ Zijn moeder: ‘Het 
maakt niet uit wat jij denkt! 
Eet je boterham en ga weer 
naar school’. Na school komt 
Henkie thuis en vraagt op-
nieuw: ‘Zijn Rob en Truus 
al op?’ Ze antwoordt: ‘Nee.’ 
Hij vraagt: ‘Weet je wat ik 
denk?’ Zijn moeder: ‘Oké, 
vertel me dan maar wat jij 
denkt’. Henkie: ‘Vannacht 
kwam Rob in mijn kamer 
de vaseline halen en ik denk 
dat ik hem de secondenlijm 
heb gegeven...’

Onderwijzer: “Pietje, zeg me 
eens, wie van jullie is giste-
ren in mijn appelboom ge-
klommen om appels te ste-
len?” Pietje: “Ik hoor u niet 
goed, meester, hier op de 
achterste bank”. Onderwij-
zer: “Dat zullen we wel eens 
zien. Kom eens hier, neem 
plaats op mijn stoel. Ik zal 
achter jouw bank gaan zit-
ten en dan mag jij me een 
vraag stellen”. Ze wisselen 
van plaats en Pietje doet wat 
hem opgedragen is. Pietje: 
“Meester, wie heeft er gis-
terennacht bij mijn mama 
geslapen terwijl mijn vader 
niet thuis was?”. Meester: 
“Je hebt gelijk, hierachter 
hoor je inderdaad niets”.

Oma is 100 jaar geworden. 
Voor die gelegenheid komt 
de burgemeester bij haar 
op bezoek. “U leeft nu hon-
derd jaar”, zegt de burge-
meester, “wat is in al die 
honderd jaar nu de grootste 
verandering in uw leven ge-
weest?” Zonder een seconde 
na te denken, zegt oma: “De 
dokter”. “De dokter?” vraagt 
de burgemeester verbaasd. 
“Ja,” zegt oma: “Toen ik 
20 jaar was, zei de dokter: 
`helemaal uitkleden en ga 
maar liggen‘. Toen ik 40 jaar 
was, zei de dokter: `bloesje 
uit en ga maar zitten‘. En 
nu ik 100 ben, zegt de dok-
ter: ̀ steek je tong eens uit en 
blijf maar staan‘. 

Er zitten 3 jongens op een 
schoolplein. Zegt de eerste: 
“Ik heb de snelste vader van 
de wereld”. “Hoezo?”, vragen 
de andere twee. “Nou mijn 
vader is F-16 piloot”. Waar-
op nummer 2 antwoordt: 
“Dan is mijn vader snel-
ler want die is astronaut”. 
Reageert nummer 3: “Dan 
is mijn vader sneller, die is 
ambtenaar, hij werkt van 
9 tot 5 maar is om 3 uur al 
thuis”. 

“De koop gaat niet door!” 
roept hij tegen de boer, “die 
bijen zijn hartstikke gevaar-
lijk!” “Ach, welnee”, zegt de 
boer. “Ik zal het je bewijzen. 
Ik bind je compleet naakt 
aan een boom vast tussen de 
korven en kom na een dag 
terug. Als één bij je steekt of 
heeft gestoken mag je mijn 
boerderij gratis hebben!” 
Nou, de zakenman denkt 
natuurlijk: “Deze kans moet 
ik pakken”. De man laat 
zich vastbinden en de boer 
vertrekt. Na een dag komt 
de boer terug en ziet de za-
kenman ineengestort aan de 
boom hangen, jammerend 
en uitgeput. “Mijn god”, zegt 
de boer, “ze hebben je toch 
niet gestoken?” “Nee, dat 
niet”, zegt de zakenman, 
“maar de kalfjes zijn al 20 
keer komen drinken!”



Een non neemt een taxi en 
merkt dat de knappe chauf-
feur haar voortdurend in 
‘t oog heeft. Ze vraagt hem 
waarom hij haar constant 
zo intens bekijkt. Hij ant-
woordt: “Ik wil u iets beken-
nen maar ik wil u niet in ver-
legenheid brengen”. Ze stelt 
hem gerust: “Mijn zoon, ge 
kunt me niet kwetsen, als je 
non was en zo oud als ik heb 
je zo goed als alles al gezien 
en gehoord. Ik weet zeker 
dat je me niets kan zeggen of 
vragen dat voor mij beledi-

gend of kwetsend kan zijn”. 
Hij: “Wel, ik droom altijd op-
nieuw dat een kloosterlinge 
me heel passioneel kust”. De 
non: “Wel, dan kijken we wat 
daaraan kan worden gedaan. 
Eerst en vooral moet je vrij-
gezel zijn en daarnaast ook 
katholiek”. De taxichauffeur, 
al helemaal opgewarmd, 
antwoordt: “Jaja, ik ben vrij-
gezel èn katholiek!” “Oké”, 
zegt de non “sla maar de 
eerstvolgende landweg in”. 
Daar voldoet ze zijn fantasie 
met een overtuiging die de 

meest geroutineerde straat-
madelief 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 gelo-
gen heb: ik ben getrouwd en 
ben een jood”. De non ant-
woordt: “Trek het je niet aan. 
Ik heet Dirk, ben homo en ik 
ben op weg naar ’t verkleed 
bal van de Kabrieten”.

www.limburgsekabrieten.com

André, die teveel gedronken 
had, waggelt een kerk bin-
nen. Hij gaat in het hokje 
van de biechtstoel zitten 
maar zegt niets. De verbijs-
terde priester hoest om zijn 
aandacht te trekken. Maar 
nog steeds zegt André niets. 
De priester klopt vervolgens 
drie keer op de muur, dit in 
een laatste poging om André 
aan het spreken te krijgen. 
Ten slotte antwoordt André 
met een dubbele tong: “Het 
heeft geen nut te kloppen, 
hier is ook geen papier!”

Op een veiling wordt een 
prachtige papegaai aangebo-
den. Een man in de zaal is 
er meteen helemaal weg van 
en brengt een bod uit. Maar 
meteen daarop wordt een ho-
ger bod gedaan. De man wil 
de papegaai echter zo graag 
hebben, dat hij blijft bieden. 
Tot het uiterste wordt er te-
gen elkaar opgeboden. Maar 
uiteindelijk wordt de man 
de eigenaar. ‘Nu hoop ik toch 
maar dat die papegaai wel 
kan praten!’ zegt de man te-
gen de veilingmeester. ‘Maak 
je daar geen zorgen over’, zegt 
de veilingmeester, ‘wie dacht 
je anders dat er tegen je op 
bleef bieden?’

Een kannibaal verzucht: 
“Het liefste heb ik een poli-
ticus: veel zitvlees en geen 
ruggengraat!” 

Een vrouw wordt ’s nachts 
wakker en merkt dat haar 
man niet in bed ligt. Ze 
trippelt naar de keuken 
en daar zit hij, met een 
hete kop koffie voor zich 
uit te staren. Hij veegt 
net een dikke traan van 
zijn gezicht. “Wat scheelt 
er?” vraagt ze bezorgd. “Ik 
herinnerde me plots hoe we 
elkaar twintig jaar geleden 
leerden kennen. Ik was net 
achttien en jij zestien, weet 
je nog?” vraagt hij stil. De 
vrouw aait haar man over 
het hoofd, ontroerd omdat 
hij in zo’n gevoelige bui is. 
“Ik weet het nog”, fluistert 
ze. De man slikt even, 
veegt nog een traan weg en 
zegt: “Weet je nog hoe jouw 
vader ons betrapte op de 
achterbank van mijn auto?” 
‘Ja, dat herinner ik me!” 
lacht de vrouw. De man gaat 
verder: “Weet je ook nog hoe 
hij een geweer op mij richtte 
en riep: “Ofwel trouw je met 
mijn dochter, ofwel stuur 
ik je voor twintig jaar naar 
de gevangenis!” “Ja, dat 
herinner ik me ook”, zegt 
de vrouw teder. “Wel”, zegt 
de man, terwijl hij nog 
een traan van zijn wang 
veegt, “ik zou vandaag zijn 
vrijgekomen”.

De ideale maten van een 
man? 80/20/42. 80 jaar oud, 
20 miljoen op de bank en 42 
graden koorts.

Kabrieten, Kabrietinnekes en karnavalminnend Curaçao.

Vanuit de Kabrietenhemel richt ik opnieuw het woord tot jullie. Ieder-
een die me heeft gekend, weet dat ik het niet  kan laten en daar 
geef ik graag aan toe. 

Als Grootvorst Huub heb ik hier nog steeds dezelfde Oud-Prinsen en 
Kabrieten om me heen. De hemelse groep is het laatste jaar - gelukkig 
voor jullie op aarde – niet uitgebreid. Tijd kent hier geen grenzen, dus is 
het hier altijd een gezellige boel. 
Uiteraard volgen we via de engeltjes, die ons regelmatig op de hoogte 
houden, met grote interesse de gebeurtenissen binnen het aardse Ka-
brietenrijk.
Zo hebben we met lede ogen moeten aanzien, dat vlak voor de Marcha 
2014 eerst de praalwagen werd goedgekeurd, maar de trekker afge-
keurd. Enkele dagen later was het echter precies andersom en werd de 
praalwagen afgekeurd en de trekker goedgekeurd. We begrepen er eer-
lijk gezegd geen snars van. Maar hoe de engeltjes ook tot in de hoogste 
regionen gelobbyd hebben, tegen onwil waren ook zij machteloos. Deel-
name aan de Marcha heeft echter nooit aan een zijden draadje gehan-
gen en dankzij de veerkracht van de huidige groep werden de Marcha’s 
een groot succes. 
Om mijn erfgoed te bewaken raden we jullie wel aan om de aktieve 
groep verder uit te bouwen en eerder te starten met gegadigden voor de 
volggroep te werven. Ook de praalwagen zal eerder keuringsklaar die-
nen te zijn. Ook al denken jullie tijd in overvloed te hebben. Nu moesten 
de engeltjes er aan te pas komen om de keuringsdatum te verschuiven, 
omdat nieuwe onderdelen onderweg naar Curaçao gestrand waren. Ge-
red door de gong noemen we dat. Overigens hebben jullie wel weer een 
schitterende praalwagen. Chapeau voor de wagencommissie!!
Als zeer positief hebben wij ervaren dat de engeltjes niet hoefden te 
worden ingeschakeld om startnummer elf te krijgen. Gelukkig zijn er in 
de Curaçaose karnavalsorganisatie mensen die weten, dat dit startnum-

mer onlosmakelijk – al sinds 
de eerste Gran Marcha - aan 
onze groep wordt toegekend. 
Hulde hiervoor! 
Het enthousiasme binnen de 
huidige groep en de tome-
loze inzet om mijn erfgoed 
te bewaken is voor ons nog 
steeds een hartverwarmende 
ervaring. De structuren bin-
nen jullie prille groep moeten 
echter nog wat bijgeschaafd 
worden. Jullie zijn nog te 
kwetsbaar, maar hebben ons 
aller sympathie vanwege de 
tomeloze inzet. Met grote bewondering sla ik de 59e jaargang van de 
Karnavalskrant weer open en met gepaste trots stel ik vast, dat ook deze 
uitgave een pronkstuk is geworden en zijn traditionele bijdrage levert aan 
de karnavalsfun op ons dushi eiland.
Ga zo door! Jullie kunnen met opgeheven hoofd weer de marcha’s in. 
Wij zijn ongelofelijk trots op jullie. Maak er een dolle boel van. Dat doen 
wij hier ook! Het bier vloeit hier natuurlijk weelderig en de polonaises 
spatten ervan af. Inmiddels ben ik ook gewend aan het hemelse bier en 
vormen we met jullie een hechte groep Polar drinkers! Een logische en 
verstandige keuze van jullie om dit als lijfdrankje te nemen. Maar denk er 
aan: met gepaste regelmaat en mate! 

Gewoontegetrouw eindig ik weer met mijn lijfspreuk:                                     
Leef Kabrieten en Kabrietinnekes, laot ut koake, 

karnaval is aangebroake!!

GROOTVORST  HUUB DER HEMELSE KABRIETEN

BRIEF UIT DE KABRIETENHEMEL



THEMA PRAALWAGEN & VOLGGROEP NIEUWE LIMBURGSE KABRIETEN 2015
We doen mee in de categorie:  Fòlklor Internashonal (op een humoristische 
manier)

ALADIN EN DE WONDERLAMP  UIT 1001 NACHT
De deelnemers zijn verkleed in Koningen en Sheherazades, de praalwagen 
heeft als thema ‘Aladin en de Wonderlamp’.  
Het verhaal gaat dat Koning Sjahriaar is bedrogen door zijn vrouw en daarom 
elke nacht een andere maagd huwt, om haar vervolgens ter dood te brengen. 
Om dit lot te voorkomen, vertelt Sheherazade  een sprookje aan de koning dat 
aan het einde van de nacht nog niet af is, dit houdt ze 1001 nachten vol. Als 
de sprookjes eindelijk na 1001 nachten ten einde zijn, is de koning zo van haar 
gaan houden, dat  ze nog lang en gelukkig leefden. 
‘Aladin en de Wonderlamp’ is een van Sheherazades verhalen. Aladin is een jonge-
man, die een olielamp vindt, waar een Geest in woont. Deze Geest kan drie wensen 
vervullen. Wanneer Aladin door 
een toevallige ontmoeting ver-
liefd wordt op prinses Jasmine, 
zet hij alles op alles om haar 
hart te veroveren. Hierbij wordt 
hij geholpen door de altijd grap-
pig Geest uit de lamp.  Waarom 
hebben de Nieuwe Limburgse 
Kabrieten elk jaar een Prins 
Carnaval en Raad van Elf.
We volgen de Limburgse tra-
ditie. De Limburgse Carnaval 
vindt zijn oorsprong in 1823 in 
Duitsland (Rijnlands carnaval), 
dat in 1870 zijn huidige vorm 
kreeg. Sindsdien is er elk jaar 
een nieuwe Prins carnaval. Tot 
op heden draagt de Prins Car-
naval een Keizerscape en wordt 
omringd door een Raad van Elf.

Nos ta partisipá den e kategoria Folklor internashonal (di un manera komiko) 

ALADIN & THE WONDERLAMP  fo’i 1001 ANOCHI
E partisipante su pananan ta manera Reinan i Sheherazades, e karoshi su tema 
ta ‘Aladdin i e Wonderlamp’. 
Nan ta konta ku e Rei Sjahriaar ku tabata  enganá dor djé esposa, i pasobra, 
kada anochi e Rei ta kasá un otro birgen i e siguiente día, e birgen ta wordu 
kondená na pena di morto. Pa evitá esaki,  Sheherazade ta bisa un kuento di 
fantasma na e Rei, esei na e fin di e anochi e kuento di fantasma  ainda no a 
kaba. Sheherazade ta sigui esaki pa 1001 anochinan. Si e kuento di fantasma a 
kaba despues 1001 anochi, e Rei tabata stima Sheherazade asina hopi, i huntu 
ta biba largu i kontentu. 
“Aladdin” ta un di Sheherazades su kuentonan di fantasma. Aladin ta un jon-
kuman ku a hana un lampi di zeta unda un Genio ta biba. E Genio aki por 

kumpli ku tres deseanan.  Pa 
puro koinsidensia Aladin topa 
ku Prensès Jasmine, i diripi-
ente Aladdin ta stim’e.  Alad-
din ta hasi tur kos pa gana su 
kurason i ta wordu yudá desde 
e kontentu Genio. 

Pakiko kada naja ‘De Nieuwe 
Limburgse Kabrieten’ tin un 
Prens Karnaval i Raad di Dje-
sun. 
Nos sigui e tradishon di Lim-
burg. E karnaval di Limburg ta 
nansi na anja 1823 den Alema-
nia (Karnaval di Rijnland). T’e 
ainda kada anja tin un Prens 
Karnaval nobo, i su pananan ta 
konsisti di un bachi di empera-
dor i Prens tin un Raad di 11.

(bijdrage van onze secretaris Stella Thissen) vervolg van pagina 5

Carnavalsdrukte ontvluchten?
Ga met de nieuwe Mermaid naar
         Klein Curaçao

Voor meer informatie en/of reserveringen 5601530 of http://www.mermaidboottrips.com
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Een wandelaar belt aan 
bij een boerderij en vraagt: 
“Ik kom uit de stad en heb 
enorme trek in een glas verse 
koemelk. Kan ik dat hier 
krijgen?” De boerin: “Geen 
probleem”. Ze spoedt zich 
naar de stal en komt even 
later terug met een grote 
kom dampende koemelk. 
Terwijl de wandelaar die 
gulzig leeg drinkt, begint 
de waakhond kwaadaardig 
te grommen. “Wat heeft dat 
dier?” vraagt de wandelaar 
nerveus. Boerin: “Hij vindt 
het nooit leuk, als een 
vreemde uit zijn bak drinkt”.

Op een ochtend ziet een jog-
ger in het park een gloed-
nieuwe tennisbal op het gras 
liggen. “Mooi ding”, denkt ie, 
en al lopend pakt hij hem op 
en steekt hem in zijn broek-
zak. Later, op weg naar huis, 
stopt hij bij een zebrapad, 
wachtend tot de lichten ver-
anderen. Een jongedame, 
die naast hem staat, ziet de 
bobbel en kan het niet laten 
naar de oorsprong van de 
grote bult te vragen. “Wat is 
dat toch?” vraagt ze, wijzend 
op zijn korte broek. Enigs-
zins beschaamd antwoordt 
de jogger: “Eh.. een tennis-
bal”. “Zo”, zegt het meisje 
onthutst, “dat moet pijnlijk 
zijn. Ik had ooit eens een 
tennisarm...”.

Komt een man met don-
kere huidskleur de polikli-
niek binnen stormen met 
een vinger in zijn hand en 
roept: “Help! Help! Ik heb 
mijn middelvinger eraf ge-
sneden! Help!” Een toege-
snelde chirurg bekijkt de 
vinger en moet helaas tot 
de conclusie komen dat zijn 
eigen vinger er niet aan ge-
naaid kan worden. Maar de 
chirurg zegt: “Ik heb nog wel 
een vinger van een blanke 
man liggen, dat zou wel luk-
ken.” De patiënt is helemaal 
blij en vervolgens wordt de 
blanke vinger er met succes 
aangezet. Drie weken later 
staat de gekleurde man in 
de tram en houdt zich stevig 
vast aan de bovenste reling. 
Een oudere vrouw ziet hem 
staan, loopt naar hem toe 
en zegt: “Zo schoorsteenve-
ger! Tussen de middag weer 
even lekker thuis geweest?”

De lerares houdt een voor-
dracht voor haar leerlingen 
over de gevaren van de man 
en merkt op: “Wie wil een 
leven lang in schande door-
brengen in ruil voor een uur-
tje plezier?” waarop een leer-
linge schuchter haar vinger 
opsteekt en vraagt: “Hoe kun 
je er voor zorgen, dat het een 
heel uur duurt?”
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Kleine Johnny keek gefas-
cineerd toe hoe zijn moeder 
zachtjes een crème op haar 
gezicht aanbracht. “Mam-
ma, waarom smeer je crème 
op je gezicht?” vraagt hij 
geïnteresseerd. “Om mezelf 
mooi te maken”, antwoordt 
zijn moeder. Na een paar 
minuten begon ze de crème 
met een tissue weer te ver-
wijderen. “Wat is er aan de 
hand?” vraagt Johnny, “geef 
je het op?”

Een jonge zakenman heeft 
net zijn eigen bedrijf ge-
start. Hij huurt een mooi 
bureau in het centrum van 
de stad met antieke meu-
bels. Terwijl hij in zijn bu-
reaustoel zit, ziet hij iemand 
binnenkomen aan de balie. 
De jonge zakenman, die in-
druk wil maken, neemt snel 
de telefoon van het bureau 
op en doet alsof hij bezig is 
met een grote deal. Hij gooit 
grote getallen in het rond en 
maakt geweldige afspraken. 
Uiteindelijk hangt hij op 
en vraagt aan de bezoeker: 
“Wat kan ik voor u doen?” 
Zegt de man: “Wel meneer... 
ik kom die telefoon aanslui-
ten!”

“Papa, hoe heet de schoon-
moeder van Adam?” vraagt 
een achtjarige aan zijn va-
der. De vader antwoordt: 
“Kind, laat het me zo uit-
drukken: Adam had geen 
schoonmoeder. Hij leefde in 
het paradijs.”

“Ik had graag een paar 
handschoenen voor mijn 
vriendin,” zegt Karel te-
gen de knappe verkoopster, 
“maar ik ben vergeten welke 
maat ze heeft”. Het meisje is 
erg behulpzaam en legt haar 
hand in de zijne. “Klopt dit 
ongeveer?” vraagt ze. “Ja,” 
zegt Karel enthousiast, “dit 
voelt hetzelfde als met mijn 
vriendin”. Als het verkoop-
stertje de handschoenen 
heeft ingepakt, vraagt ze: 
“Kan ik u verder nog ergens 
mee van dienst zijn?” “Tja,” 
zegt Karel aarzelend, “ik 
zou eigenlijk ook nog graag 
een bh-tje voor haar kopen, 
maar nou ben ik vergeten 
welke maat...”

Een automobilist rijdt door 
het rode verkeerslicht en 
wordt aangehouden door 
een vrouwelijke agent. Hij 
draait het venster naar be-
neden en vraagt: “Hoeveel?” 
“30 euro”. “Okay, stap maar 
in!”
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Wat is het verschil tussen 
bungeejumpen en een con-
doom? Geen, als het rubber 
breekt ben je altijd de klos.

Om hem recht te krijgen 
moet je hem nat maken, om 
hem nat te maken moet je er 
op zuigen, om hem te laten 
staan moet je er aan likken. 
Om hem erin te krijgen moet 
je mikken en duwen. Het is 
niet zo simpel om de draad 
door de naald te krijgen, als 
je slechtziend bent!

Een politieagente staat op 
een kruising het verkeer 
te regelen als ze plotseling 
merkt dat ze ongesteld gaat 
worden. Helaas heeft ze geen 
tampons bij zich en nog vijf 
uur dienst. Ten einde raad 
belt ze het bureau en krijgt 
collega Burgers aan de lijn. 
Ze vraagt hem haar een ple-
zier te doen en zo snel moge-
lijk haar tampons te brengen. 
“Je vindt ze in de middelste 
la van mijn bureau. Alsje-
blieft, haast je!” “Natuur-
lijk”, zegt Burgers. Ze regelt 
gerustgesteld het verkeer. 
Twee uur, drie uur, maar 
nog steeds geen Burgers. Na 
vier uur komt een politie-
auto aanrijden en van verre 
zwaait Burgers al met het 
doosje tampons. “Burgers, je 
bent een klootzak”, roept ze 
hem tegemoet, ”ik heb toch 
gezegd, dat je je moest haas-
ten. Waarom kom je zo laat?” 
“Tja, weet je, nadat jij zei, dat 
je ongesteld was, heeft Peter 
meteen een fles champagne 
opengetrokken, daarna heeft 
Paul een aantal biertjes ge-
presenteerd en Jan ook nog 
eens twee rondjes gegeven. 
En eerlijk gezegd: mij is ook 
een last van de schouders ge-
vallen”.

Jantjes vader hoort zijn 
zoontje tegen zijn konijn 
praten: ‘Hoeveel is vijf plus 
vijf?’ ‘Waar ben je nu weer 
mee bezig?’ vraagt vader 
stomverbaasd. Jantje ant-
woordt: ‘Meester zegt dat 
konijnen heel snel kunnen 
vermenigvuldigen, maar dit 
stomme beest kan niet eens 
optellen!’

Echtgenote van de directeur 
tegen nieuwe secretaresse: 
“Ik hoop dat U niet zo mak-
kelijk te verleiden bent als 
uw voorgangster”. ‘Wie was 
dan mijn voorgangster?” 
“Ik”. 

Hoe noem je een tampon 
met jeukpoeder?” “Een bin-
nenpretje!”
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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!

Een nieuwe kapitein van het 
leger werd toegewezen aan 
een peloton in een afgelegen 
post in de Afghaanse woes-
tijn. Tijdens zijn eerste in-
spectie van het peloton, zag 
hij een kameel aangekop-
peld achter de eettent. Hij 
vroeg aan de sergeant waar-
om die kameel daar werd 
gehouden. De nerveuze ser-
geant zei: “Nou meneer, zo-
als u weet, zijn er 250 man-
nen hier op de post en geen 
vrouwen. En meneer, soms 
hebben de mannen drang. 
Daarom hebben we Molly 
The Camel”. De kapitein 
zegt: “Ik zal niet zeggen, dat 
ik dit door de vingers zie, 
maar ik begrijp die drang, 
de kameel kan dus blijven”. 
Ongeveer een maand later 
begint de kapitein last te 
krijgen van zijn eigen drif-
ten. Gek van passie, vraagt 
hij de sergeant om de ka-
meel naar zijn tent te bren-
gen. Hij plaatst een ladder 
achter de kameel en als de 
kapitein op de ladder staat, 
trekt hij zijn broek omlaag, 
en heeft wilde, maar krank-
zinnige seks met de kameel. 
Als hij klaar is, vraagt hij de 
sergeant: “Is dat de manier 
zoals de mannen het doen?” 
“Nee, niet echt, meneer. Ze 
rijden meestal gewoon op de 
kameel naar de stad, naar 
waar de meisjes zijn”.
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Een man belt woedend naar 
de hotelreceptie. “Wilt u 
onmiddellijk komen alstu-
blieft, ik heb een discussie 
met mijn vrouw en zij wil 
uit het raam springen”. De 
receptie: “Sorry , mijnheer, 
dit is een relatieprobleem 
en daar kunnen wij niet tus-
senkomen”. “Onzin”, zegt 
hij, “dit is een onderhouds-
probleem, zij krijgt het raam 
niet open....”.

Een pas getrouwd stelletje 
zit aan het avondeten. De 
man vraagt belangstellend: 
“Is het eten weer uit blik?”. 
“Ja schat, en stel je voor, er 
was een schattig hondje op 
afgebeeld en er stond onder: 
“Voor uw lieveling“.

Een Hollands echtpaar valt 
tijdens een bergwandeling 
in Zwitserland in een diepe 
gletsjerspleet. De volgende 
dag komt de redding: “Hallo, 
hier is het Rode Kruis”. 
Hierop roept de Hollandse: 
“We geven nu niets, hebben 
al via de giro gedoneerd”.

Een ambtenaar zit koffie 
te drinken. De kantinejuf-
frouw vraagt hem: “Wilt 
u nog een tweede kopje?” 
“Neen, dank u wel, anders 
kan ik vanmiddag niet sla-
pen!” 

Een klein jongetje stopte een 
briefje in zijn schoen: “Beste 
Sinterklaas. Als geschenk 
wens ik een klein broertje”. 
Al de volgende avond had 
hij een briefje terug van de 
Sint: “Stuur me dan je moe-
der maar...”

Een vrouw vraagt aan haar 
attractieve jeugdige buur-
vrouw: “Wil je vanmiddag 
weer een keer op je terras 
gaan liggen zonnen. Het 
wordt namelijk tijd dat mijn 
man het gazon weer maait”.

Adam en Eva liggen op een 
stralende dag in het aards-
paradijs. Opeens vraagt 
Eva: “Hou je van me?” 
Adam draait zich verveeld 
om en zegt: “Van wie an-
ders!” 



In Antwerpen op de markt 
plukt een vreemdeling gras 
tussen de kasseien en peu-
zelt het op. Burgemeester 
Bart Dewever komt voorbij 
en ziet de man bezig. “Wat 
bent u aan’t doen beste 
man?” vraagt hij. Waarop de 
man zegt: “Ikke gras ete, an-
ders ikke dood van den hon-
ger”. Dat is toch geen doen”, 
zegt Dewever. Hij tast in zijn  
portefeuille, geeft de arme 
man 20 euro en zegt: “Ga 
maar op ‘t  hoekske in ‘t res-
taurant eens goed  eten”. De 
arme man schiet gretig het 
restaurant binnen. Een week 
later zit hij weer gras te eten 
op de markt. Nu komt Filip 
De Winter voorbij en vraagt 
aan de vreemdeling wat hij 
aan ‘t doen is. De arme man 
zegt: “Ikke gras ete , anders 
ikke dood van den honger”. 
“Dat is toch geen doen”, op-
pert De Winter. Hij trekt zijn 
portefeuille en geeft de man 
trots 1,50 euro. De arme man 
kijkt vragend. Waarop De 
Winter zegt: “Allee manneke, 
dat is voor den tram. Op de 
linkeroever staat het gras 1 
meter hoog”.

Wat is het verschil tussen 
groepsseks en groepsthe-
rapie? Bij groepstherapie 
luister je naar de problemen 
van anderen, bij groepsseks 
zie je ze! 

Een man zit aan de bar 
naast een stotteraar. Zegt de 
man: “Is het niet lastig dat 
stotteren?” De stotteraar: 
“N-n-nee, he-he-helemaal 
n-n-niet,  w-w-want ie-ie-
iedereen heeft w-w-wel een 
af-af-afwijking”. Man: “Hoe-
zo dat dan?” Stotteraar: “N-
n-nou, M-m-met w-w-welke 
hand v-v-veeg jij je k-k-kont 
af?” Man: “Met mijn rechter-
hand”. Stotteraar: “Z-z-zie 
je? D-d-dat is jouw af-af-
afwijking. De m-m-meeste 
men-mensen g-g-gebruiken 
t-t-toiletpapier...”

Er komt een man bij de dok-
ter, en die zegt: “Ik heb zo’n 
pijn, rechts onderin mijn 
borst. En er zit een hele 
bult.” De man moet zich uit-
kleden en de dokter onder-
zoekt hem. De dokter roept 
uit: “Tjonge, wat een grote 
lever! Wat drink jij?” Zegt de 
man: “Maakt niet uit. Wat 
heb je in huis?”

“Wat een rotdag vandaag!” 
“Waarom?” “Mijn ex is door 
een bus overreden...” “Oh 
mijn God!” “...ja en mijn-
baan als buschauffeur  ben 
ik ook kwijt”.



Polarfeest 2015
Op zondagmiddag 1 februari  vond de traditionele bierkeuring plaats door de voltallige Raad van Elf van de Nieuwe Limburgse 
Kabrieten. Helaas was Prins Hugo geveld door de aktiviteiten van een piepklein muggetje, dat hem zodanig parten speelde, dat 
uit bed komen al te veel voor hem was. Het door onze sponsor op de lokale markt geleverde Polar-bier zou deze zondagmiddag 
aan een diepgaande en uitgebreide kwaliteitstest worden onderworpen door de Nieuwe Limburgse Kabrieten om onbezorgd het 
aanstaande carnavalsfeest tegemoet te kunnen zien. Een test waarvoor Polar wederom met vlag en wimpel is geslaagd. 

Als locatie was de keuze gevallen op Piri Piri, een vrij jonge uitspatting, gelegen aan de Caracasbaai-weg. Het openlucht-restau-
rant beschikt over een gezellige buitenbar waar naar schatting zo’n 50 gasten zich te goed deden aan het vorstelijk nat en zowel 
gastheer als bedienend personeel zich zeer gastvrij opstelden en het de gasten aan niets ontbrak. Mede daardoor zat de juiste 
feeststemming er al gauw in. Goede carnavalsmuziek was de basis voor een opperbeste sfeer. De Nieuwe Limburgse Kabrieten 
namen op een ludieke manier de gelegenheid te baat om afscheid 
te nemen van hun ex-Prins Jan ll, die gedurende het carnavals-sei-
zoen 2014 de scepter had gezwaaid. Ze vrolijkten dit zelf muzikaal 
op met hun Kabrietenmars “Mek, mek ,mek, wij zijn Kabrieten…”en 
een ieder zong uit volle borst mee. De lekkere hapjes gingen er 
goed in en de polonaises bevorderden de sfeer. Ex-Prins Jan werd 
onderscheiden met een prachtige medaille omdat hij het Kabrieten- ri-
jk moeiteloos een jaar lang had geleid. Op zijn beurt deelde hij 
– onder het toeziend oog van zijn adjudant Jan (ook een Jan, die 
spelenderwijs bardienst draaide) ook een onderscheiding uit aan 
Mark Bos, die Kusters’ Trading en Polar waardig vertegenwoor-
digde. Kortom, ook nu weer slaagde Polar voortreffelijk en kregen 
we de verzekering , dat er ruimschoots voldoende voorraad is om 
van karnaval weer een groots festijn te maken. 

Polar en Kusters’ Trading, bedankt !!



Prinsengalerie
1957  Leo I   Vaersenbaai  Leo Aretz †
1958   Wiel I   POC Suffisant  Wiel Noldus †
1959  Tjen I   Vaersenbaai  Tjen Staal †
1960  Tjen II   Rust en Burgh  Tjen Staal †
1961  Jo I   Piscaderabaai  Jo Pelzer †
1962  Huub I   Piscaderabaai  Huub Bongers †
1963  Bert I   Piscaderabaai  Bert Geenen †
1964  Toen I   Piscaderabaai  Toon Schraven †
1965  Nol I   Club C.P.N.  Nol Pagen †
1966  Nol II   Club C.P.N.  Nol Pagen †
1967  Sjir I   Piscaderabaai  Sjir Vergoosen
1968  Ton I   Hotel Avila  Ton Schroen
1969  Jo II   Vaersenbaai  Jo Thijssen †
1970  Sjra I   Country Inn  Sjra Janssen †
1971  Huub II   Country Inn  Huub Carboex
1972  Nico I   Country Inn  Nico Meijer
1973  Willem Jan I  Hotel A. Frommer Willem Jan de Vries
1974  Piet I   Hotel A. Frommer Piet Swakhoven †
1975  Lambert I  Piscaderabaai  Lambert Sieben
1976  Pierre I   Piscaderabaai  Pierre Wilders †
1977  Nico II   Rust en Burgh  Nico Nizet
1978  Herm I   Bianca   Herm Lina
1979  Frans I   Rust en Burgh  Frans Rooyakkers
1980  Huub III   Rust en Burgh  Huub Janssen † 
1981  Michel I   Bianca   Michel Soons
1982  Peter I   Rust en Burgh  Peter Soons
1983  Leo II   Las Palmas  Leo van Baars †
1984  Sjra II   Las Palmas  Sjra Smeets
1985  Karel I   Las Palmas  Karel Heiligers
1986  Leo III   Hotel Holland  Leo Koch
1987  Peter II   Hotel Holland  Peter Soons
1988  Jeroen I   De Tempel  Jeroen Soons †
1989  Paul I   Landhuis Brievengat Paul Bauer
1990  Dennys I  Landhuis Brievengat Dennys Goossens
1991  Huub IV   Landhuis Brievengat Huub Bongers †
1992  Pierre II   Landhuis Brievengat Pierre Casimiri
1993  Rene I   Landhuis Brievengat René Hoetjes
1994  Vaos I   Landhuis Brievengat Vaos van Dooren †
1995  Joseph I  Landhuis Brievengat  Joseph Janssen
1996  Fien I   77 Bruin Café  Fien Sweers
1997  Piet II   77 Bruin Café  Piet Campman
1998  John I   77 Bruin Café  John Kleinsmidt †
1999  Wil I   77 Bruin Café  Wil Kleinveld
2000  Huub V   Hollywood  Huub Jansen
2001  Frans II   Hollywood  Frans Lejeune
2002  Pieter I   Hollywood  Pieter Tuin
2003  Willem I   Road Side Café  Willem Fakkel
2004  Pieter II   Ebony Café Terras Pieter van Tiel
2005  Stella I   Golfclub  Stella Thissen
2006  Jan I   Van der Valk Plaza Jan Kools
2007  Eva I   Van der Valk Plaza Eva Smeets
2008  Jimmy I   Plaza Hotel  Jimmy Mercera †
2009  Paul II   Eetcafé Old Dutch Paul de Windt
2010  Paul III   Eetcafé Old Dutch Paul de Jong
2011  Edna I   Eetcafé Old Dutch Edna de Palm
2012  Vincent I  De Markthal
     Heintje Kool  Vincent Thissen
2013  Richenel I  Eetcafé De Tijd  Richenel Look
2014  Jan II   Bar 27   Jan Kools
2015  Hugo I   Bijna Thuis  Hugo Michels www.limburgsekabrieten.com

Een jonge vrachtwagen-
chauffeur komt op de mili-
taire keuring en wil graag 
afgekeurd worden. Hij komt 
bij de  keuringsarts en moet 
zich uitkleden. “Beroep?” 
vraagt de arts. “Vrachtwa-
genchauffeur”. “Wat zijn je 
gebreken?” vraagt de arts. 
“Mijn koplampen werken 
niet,” zegt de jongen lol-
lig. “Hoe bedoel je?” vraagt 
de arts. “Ik bedoel: ik heb 
slechte ogen”. “We zullen 
eens zien,” zegt de arts en 
loopt naar de kaart met de 
kleine en grote letters. De 
arts wijst op de kleine let-
ters: “Kun je dit lezen?” 
“Nee, sorry”, zegt de jongen. 
De arts wijst nu op wat gro-
tere letters: “Kun je dit dan 
lezen?” ”Nee sorry”, zegt de 
jongen. De arts wijst op de 
allergrootste letters: “Kun 
je dit dan lezen?” “Absoluut 
niet”, zegt de jongen. “Dat is 
inderdaad niet zo best”, zegt 
de dokter, “maar ik heb nog 
een tweede test”. Nu laat de 
dokter een spiernaakte meid 
voor het bord staan. “Zie je 
wat?” zegt de dokter. “Niets”, 
zegt de jongen. “Nou”, zegt 
de dokter, “misschien wer-
ken je koplampen niet, maar 
je richtingaanwijzer “werkt 
wel. Goedgekeurd!”         

Steward tegen kapitein: 
“Kapitein, we hebben een 
blinde passagier aan boord. 
Wat moeten we met hem 
doen?” “Gooi hem onmiddel-
lijk over boord!” Circa tien 
minuten later: “En wat doen 
we nu met de hond?”

In een klein dorpje wordt 
naast de pastorie een huisje 
van plezier gevestigd. De 
pastoor is er niet bepaald 
van gecharmeerd en duwt 
er een briefje in de bus met 
de tekst: “Wees een dame 
en maak geen reclame”. De 
dame van het huisje van 
plezier kijkt hier raar van 
op en schrijft een briefje te-
rug met daarop: “Wees een 
heer en kom ook een keer”.

Waarom ik mijn secretares-
se ontslagen heb... Ik werd ‘s 
morgens gedeprimeerd wak-
ker, omdat het mijn verjaar-
dag was en ik dacht: alweer 
een jaartje ouder. Nadat ik 
me had gewassen en gescho-
ren, ging ik richting ontbijt 
met de gedachte dat mijn 
vrouw me met een dikke kus 
zou feliciteren. Aan tafel zat 
mijn vrouw zoals gewoonlijk 
de krant te lezen en zei geen 
woord. Ik schonk me zelf 
een kop koffie in en dacht bij 
mezelf: “Ze is het vast verge-
ten maar zo meteen komen 
de kinderen en die zingen 
samen ‘Happy Birthday’ en 
komen met een leuk cadeau-
tje”. Genietend van de koffie 
wachtte ik op de kinderen, 
maar ze kwamen niet! Op 
kantoor aangekomen be-
groette mijn secretaresse me 
met een glimlach, feliciteer-
de me met mijn verjaardag, 
gaf me een zoen en haalde 
een kop koffie. Ik begon me 
al een stuk beter te voelen. 
Later in de morgen kwam 
mijn secretaresse op mijn 
werkkamer en zei : "Je bent 
jarig vandaag, zullen we sa-
men gaan lunchen?” Met de 
gedachte dat ik me dan nog 
beter zou gaan voelen, zei ik: 
“Dat is een goed idee, waar-
om gaan we niet naar een 
leuk tentje buiten de stad in 
plaats van de gebruikelijke 
McDonalds”. Op de terug-
weg naar kantoor zei mijn 
secretaresse dat het van-
daag niet druk was op kan-
toor en ze stelde me voor om 
mee te gaan naar haar flatje 
om nog wat te drinken. Dat 
klonk goed, dacht ik en mijn 
humeur begon aardig op te 
klaren. Na een paar drank-
jes zei ze tegen mij: “Neem 
me niet kwalijk, ik wil even 
wat makkelijkers aantrek-
ken, ik ben zo weer terug”. 
“Wauw”, dacht ik, en niet 
alleen mijn humeur werd 
opgebeurd. Na een paar mi-
nuten ging haar slaapkamer 
open, ze kwam binnen met 
een grote verjaardagstaart 
en in haar kielzog volgden 
mijn vrouw en kinderen en 
een heleboel vrienden en fa-
milie. En ik, …ik had alleen 
mijn sokken nog aan!

De juf: “Stel je had 37 euro 
in je zak, en je verliest twee 
euro. Wat heb je dan in je 
zak?” Frits: “Een gat juf-
frouw”.

Herman zit wenend aan het 
ziekbed van zijn doodzieke 
vrouw Manuela. ”Lieveling”, 
fluistert zij met uiterste in-
spanning,  ”zweer alsjeblieft, 
dat je geen andere vrouw 
meer zult aankijken, als ik 
dood ben”. “Ik zweer het, 
liefje! Maar wat als je weer 
gezond wordt?” 

Saar en Thelma gaan samen 
boodschappen doen.Thelma 
is nogal een koopjesjaagster 
en ziet bij een winkel: “Wc-
borstel, afgeprijsd: één gul-
den!!”  Ze zegt tegen Saar: 
“Handig joh, zo’n borstel. Ik 
koop er een”. Twee weken 
later komt Saar Thelma te-
gen en vraagt of het bevalt 
die borstel. Zegt Thelma: 
“Niet echt, als die op is, 
koop ik weer wc-papier.

“Noem een ander woord 
voor verpleegster!” “Een 
verbanddoos”.
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