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Lieve Kabrietinnekes en Beste Kabrieten,

Zoals gebruikelijk ook dit jaar weer een woordje van de voorzitter van de Raad 
van Elf. Nadat onze vorige voorzitter vorig jaar geheel onverwacht zijn functie als 
voorzitter van de Raad van Elf heeft neergelegd, is mij vriendelijk doch dringend 
verzocht het stokje van hem over te nemen, hetgeen niet wegneemt dat ik het 
met veel plezier en enthousiasme doe.

Allereerst wil ik mijn voorganger bedanken voor zijn inzet voor de Nieuwe Lim-
burgse Kabrieten en hetgeen hij allemaal voor ons gedaan en bereikt heeft.

Dit jaar staat in het teken van het 60-jarige jubileum van de Nieuwe Limburgse 
Kabrieten. Een felicitatie aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt is wel op zijn 
plaats.  Dankzij de inzet van mijn voorgangers zijn we alom bekend en niet meer 
weg te denken uit de Curaçaose Carnaval. Een Carnaval dat, zeer zeker binnen 
het Caraïbisch gebied inmiddels een internationale uitstraling heeft verworven. 
Nogmaals gefeliciteerd met deze geweldige prestatie. 

Ook dit jaar kunt u de Nieuwe Limburgse Kabrieten weer bewonderen tijdens de 
beide Marcha’s met hun vertrouwde nummer 11.

Nadat het jaar 2014 zeer hectisch was verlopen, is dit jaar een grote stap voorwaarts gemaakt door de inzet van de 
hele groep met als resultaat, dat de groep dit jaar groter is dan ooit en ik hoop dan ook, dat wij de komende jaren nog 
verder zullen groeien. 

Tot slot wil ik via deze weg onze hoofdsponsor Polar en al onze andere sponsoren, sympathisanten en iedereen die 
de Nieuwe Limburgse Kabrieten een warm hart toedraagt, bedanken voor hun inzet en steun. Zonder hen zou het 
nooit mogelijk zijn geweest om al 60 jaar lang Carnaval te vieren op ons dushi Korsou.

Ik hoop dat het ook dit jaar weer voor iedereen een fantastische Vasteloavend zal worden. 

       Alààf,  Alààf, Alààf!
Arie van der Linden, voorzitter Raad van Elf. 

Wisselprijs "Slurpkabriet"1e prijs verkleed bal Eedaflegging Vorst



Brief van Prins Jan lll .

Beste Raad van Elf , fijne en volgzame Kabrieten-
feestgroep van de Grand Marcha ,alle  vrienden 
van de Nieuwe Limburgse Kabrieten , trouwe 
adverteerders, sponsors en iedereen die ons een 
warm hart toedraagt. 

Ik heet iedereen welkom in een jaar waarin ik, 
Prins Jan lll,  met trots de staf mag dragen. Het 
geweldige 55 plus 5 jaar van ons bestaan.

Het is onze Grootvorst toch gelukt om vanuit zijn 
vorstelijk Kabrietenhiernamaals en via zijn trou-
we volgelingen mij deze grote eer toe te kennen en 
het vervult me met trots een jaar te mogen voor 
gaan in de carnaval, wat eens zijn droom was. 
Ik ben me terdege van mijn verantwoordelijke 
opdracht bewust en ik zal trachten de raad van 
mijn grote leermeester waar te maken. Ik ben blij 
met de grote steun van mijn adjudant Arie en de 
overige leden van de Raad van Elf.

Daar we eindelijk met veel inspanning weer over een vorst – alààf Vorst Frans - 
beschikken,  is het ook een eer voor mij om een jaar lang met hem te mogen re-
geren over het Kabrietenrijk, deze fijne, leuke, trouwe Raad van Elf en onze enorm 
hard werkende volgelingen en feestdruisende carnavalsvierders. Wat een eer om 
dit een jaar lang te mogen meemaken als Prins Jan lll . 

Zonder deze fijne vrienden en geweldige groep die een voortdurende steun zijn, het 
je gunnen en er veel voor over hebben, kunnen we niet, dus een krachtig ALÀÀF 
hiervoor. Het is mijn uitdrukkelijke wens om er in dit jubileumjaar een knallend 
en spetterend jaar van te maken met dank aan alle nieuwkomers, die er geen spijt 
van zullen krijgen. 

Als Prins Jan lll zal ik met gedegen trots in vol ornaat de scepter zwaaien over het 
Kabrietenrijk en me vol overgave mengen tussen de Kabrietenvrienden, ook zij die 
van verre zijn gekomen om dit carnavalsseizoen met ons te vieren. Alààf !!  

Hierbij maak ik van de gelegenheid gebruik om onze oud-Prins Hugo na zijn fan-
tastische regeerperiode nu van harte welkom te heten in de Kabrietenkraal. Alààf 
ex-Prins Hugo!!.

Ik ben me er ook terdege van bewust dat zonder onze hoofdsponsor POLAR het 
niet mogelijk zou zijn geweest om het ons te permitteren om ieder die Karnaval 
wil vieren met ons mee te laten lopen. Ook dit jaar hebben we onze strategie van 
“alles laagdrempelig houden” weer kunnen handhaven.  Alààf POLAR en dank 

voor het vertrouwen!!                                                     

Wij, als Nieuwe Limburgse Kabrieten, zullen bewijzen dat 
vriendschap, gezelligheid en trouw het bewijs zijn dat de Cu-
raçaose Carnaval in vreugde, geluk en vrede kan verlopen. 
Ik draag ieder  een warm hart toe in het streven om dit waar 
te maken. Daar zal ik iedereen dankbaar en erkentelijk voor 
blijven. 

Prins Jan lll   

Prins Jan den Derde

"KABRITU MESKLA"
Deez gezet koum tot sjtand door de insjpanninge 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
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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 !!!

De route van de Gran Marcha (7-2-2016) is als volgt:

START: 11.00 uur

Jan Noorduynweg (opstellen)

FD Rooseveltweg 

Plasa Hariri  (v/h Palu Blanku)

Schottegatweg West  

Marchena 

Habaai

Weg naar Welgelegen

Scheidelaar

Roodeweg 

Breedestraat (O) 

De Rouvilleweg  

EINDE: Verkeersplein Lucina da Costa Gomez /Pater Eeu-
wensweg 

*De route van de Marcha di Despedida (9-2-2016) is identiek*

SJEIENDE PRINS

ROUTEBESCHRIJVING MARCHA:

Na een prinsheerlijk jaar moet ik helaas de staf door-
geven aan Prins Jan III,  die het zestigste Carnavals-
jaar als Prins van de Nieuwe Limburgse Kabrieten zal 
mogen leiden. We zijn er van overtuigd dat het weer 
een feest zal worden.
Door de groep het afgelopen jaar te hebben mogen 
begeleiden als Prins Hugo, heb ik weer een boel rijke 
en bijzondere ervaringen opgedaan. Onze vernieuwde 
groep heeft mogen proeven aan een mix van Soca 
van Natasha Benjamin, Limburgse Carnavalssjlagers 
en Caribische noten tijdens de Gran Marcha en de 
Marcha di Despedida. Een mooie combinatie.

Het jaar is omgevlogen. Had ik eerder vooral ervaring 
in een meer Caribische setting bij de groep T’ Aki Tin, 
de sfeer in het Kabrietenrijk was en is ongekend. De 
volggroep heeft zich ook voor het komende jaar weer 
mogen verheugen op een grote belangstelling vanuit 
de hele regio en natuurlijk ook Nederland.

De pakken zijn weer gepast en door sommigen zelfs 
weer opgepimpt, zodat we met onze 50 volgers weer 
als de Elfde groep aan de Marcha mogen deelnemen. 
De Aquabrieten zullen van zich laten horen de komen-
de weken onder het genot van heerlijke Polarbiertjes.

Voor een ieder die zich in het feestgedruis gaat storten 
zou ik willen zeggen: ‘Veel plezier en geniet van ons 
mooie eiland tijdens het Carnaval 2016’.

Alaaf,

Ex-Prins Hugo



PRINSE-SJLAGER  2016

Melodie: C’est la vie (R.Riva)   

Tekst: Jan Kools

Op zondagmiddag 24 januari vond de traditionele jaarlijkse 
bierkeuring plaats door Prins Jan lll, de voltallige Raad van 
Elf en veel vrienden van de Nieuwe Limburgse Kabrieten. 
Uiteraard was onze kakelvers benoemde Vorst Frans ook 
van de partij. 

Het door onze sponsor op de lokale markt geleverde Polar-
bier zou deze zondagmiddag aan een diepgaande en uitge-
breide kwaliteitstest worden onderworpen door de Nieuwe 
Limburgse Kabrieten om onbezorgd het aanstaande carna-
valsfeest tegemoet te kunnen zien. Een test waarvoor Polar 
wederom met vlag en wimpel is geslaagd. 

Als locatie was de keuze gevallen op Café Santa Rosa, een 
bekende uitspatting, gelegen aan de Santa Rosaweg. Deze 
horecagelegenheid beschikt over een gezellige bar en een 
ruim terras, uitermate geschikt voor dit doel. Naar schatting 
zo’n 50 gasten deden zich te goed aan het vorstelijk nat en 
het terras fungeerde als Kabrietenkraal. Zowel gastheer Cor 
als zijn bedienend personeel stelden zich zeer gastvrij op 
waardoor het de gasten aan niets ontbrak. Mede daardoor 
zat de juiste feeststemming er al gauw in. Goede carna-
valsmuziek van dj Glenn was de basis voor een opperbeste 
sfeer en de lekkere hapjes gingen er vlot in.

 De polonaises spatten ervan af en er werd voortdurend 
gedanst en gehost. Prins Jan lll ging onvermoeibaar aan kop 
en leidde alles in goede banen. De wijkagenten van Mon-
tagne kwamen er zelfs voor de auto uit om even een kijkje 
te nemen. Hun vriendelijke raad werd onmiddellijk opge-
volgd en de muziek ging wat decibellen lager. 

Na afloop keerde iedereen voldaan huiswaarts in de weten-
schap aan een bijzondere en gezellige happening te hebben 
deelgenomen. Kortom, ook nu weer slaagde Polar voortref-
felijk en kregen we de verzekering, dat er ruimschoots vol-
doende voorraad is om van karnaval weer een groots festijn 
te maken. 

Polar en Kusters’ Trading, bedankt !!

POLARFEEST 2016

Inleiding is instrumentaal

Couplet I:

Het-is niet te geloven, ... we staan hier weer paraat;

 Waar-Kabrieten ook verschijnen, daar wordt ’t vaak te 
laat.

 Carnaval-in-aantocht, ´n ieder-doet weer mee:

 De-Prins neemt het voortouw met ´n Polar, al in z´n 
hand. 

 We-lopen- in de polonaise-alle-stoelen….nu aan de kant!

Refrein

 C´est la vie... met de Prins daar in ons midden,

 iedereen is buiten zinnen, FALDERIE……..

C´est la vie...  heeft er lang van liggen dromen,

 zou ´t Carnaval wel komen, FALDERIE ….!

C´est la vie...  hij laat de hele boel maar waaien,

 blijft steeds naar de meisjes zwaaien, FALDERIE ….

 C´est la vie … je moet genieten van het leven,

 want het duurt toch maar heel even, FALDERIE.

 Tussenspel is instrumentaal

Couplet II:

 Al zeker zestig jaren,… we zijn niet weg te slaan

 Nieuwe Limburgse Kabrieten, JAN den Derde, steeds 
vooraan.

 Vanavond Carnavallen,… met onze nieuwe Prins:

 Zijn benen zwieren, zwaaien, hij gaat toch zeker nog 
even door,

 Even weg van alle zorgen en we zingen,… heel luid in 
koor!

Refrein: zie boven

  Modulatie  

             C´est la vie … ja la la lai lai lai la la ja la la lai lai lai la la 

FALDERIE (2x)

C´est la vie...   iedereen is buiten zinnen, 

´t kan op Curacao beginnen, FALDERIE

 C´est la vie … je moet genieten van het leven,

     want het duurt toch maar heel even, 
FALDERIE



Een man ontsnapt uit de gevan-
genis, waar hij de laatste 15 jaar 
heeft gezeten. Op zijn vlucht vindt 
hij een huis en hij breekt in om 
naar wapens en geld te zoeken. 
Het enige wat hij vindt is een jong 
echtpaar in bed. Hij beveelt de man 
uit bed te komen en bindt hem vast 
op een stoel. Vervolgens bindt hij 
de jonge vrouw aan het bed vast, 
gaat bovenop haar liggen en kust 
haar in haar nek. Dan staat hij op 
en gaat naar de badkamer. Terwijl 
hij daar is, fluistert de man tegen 
zijn vrouw op het bed: ”Luister, 
die vent is een ontsnapte gevan-
gene, kijk maar naar zijn kleding. 
Hij heeft waarschijnlijk heel lang 
in de gevangenis gezeten en al die 
jaren geen vrouw gezien. Ik zag, 
hoe hij jou in je nek kuste. Als hij 
seks met je wil, stribbel dan niet 
tegen, klaag niet, doe gewoon wat 
hij je vraagt, stel hem tevreden. 
Hij is gevaarlijk en als hij kwaad 
wordt, vermoordt hij ons. Wees 
sterk schat, ik hou van je”. De jon-
ge vrouw antwoordt: “Hij kuste me 
niet in mijn nek. Hij fluisterde in 
mijn oor. Hij vertelde, dat hij homo 
was, dat hij jou heel leuk vond en 
vroeg me of er soms vaseline in de 
badkamer stond. Wees sterk schat, 
ik hou ook van jou”.

www.limburgsekabrieten.com

Jan loopt het kantoor van 
zijn baas binnen en zegt: 
“Baas, het lijkt mij tijd 
voor een loonsverhoging. 
Er zitten namelijk meer-
dere bedrijven achter 
mij aan. Maar met een 
loonsverhoging van zo’n 
20% ben ik wel bereid om 
hier te blijven werken”. 
De baas schrikt ervan, 
maar gaat desalniette-
min akkoord en de pa-
pieren worden getekend. 
Als Jan de deur uitloopt, 
zegt de baas: “Jan, mag ik 
vragen, welke bedrijven 
er zoal achter je aan zit-
ten?” Zegt Jan: “Nou... het 
elektriciteitsbedrijf, het 
waterbedrijf en diverse 
incassobedrijven...”

Op zekere dag zegt een 
vrouwenarts in de spreek-
kamer tegen een patiënte: 
“Ik heb een goed bericht 
voor U, mevrouw Jansen.” 
“Juffrouw Jansen, graag”. 
“Okay, juffrouw Jansen, 
ik heb een slecht bericht 
voor U: U bent 6 maan-
den zwanger”.



www.limburgsekabrieten.com

Een islamiet komt een 
café binnen en bekijkt een 
man met een keppeltje op 
zijn hoofd aan het eind 
van de toog. Hij roept luid: 
“Rondje voor iedereen, be-
halve voor die Jood daar! 
“ Als iedereen zijn drank 
gekregen heeft bekijkt de 
Jood hem met een grote 
glimlach en zegt: ”Dank 
u wel”. Die reactie irri-
teert de Arabier en nog 
luider dan de eerste keer 
roept hij: “Geef iedereen 
wat te drinken, maar die 
Jood daar krijgt niets!” 
Iedereen wordt bediend 
en de Jood bedankt hem 
nog vriendelijker dan 
eerst. De Arabier leunt 
naar voren en vraagt aan 
de vrouw achter de bar: 
“Is die Jood soms achter-
lijk dat hij mij bedankt?” 
”Nee”, zegt ze, “hij is de 
eigenaar van dit café”.

“Geloof je in vliegende 
schotels?” “Natuurlijk”. 
“Heb je er ooit een ge-
zien?” “Na mijn scheiding 
niet meer”.

“Ik ga mijn geld van de 
bank halen en investeren 
in Polarbiertjes”. “Hoezo 
dat dan?”  “Nou dan krijg 
ik heel wat meer procen-
ten”.

Twee mannen zitten sa-
men te praten. “Weet je”, 
zegt de ene, ik wil snel 
een keer naar Frank-
rijk. Daar kun je zonder 
te betalen eten en drin-
ken zoveel  je wilt, gratis 
overnachten in een mooi 
hotel  en zelfs voor niets 
neuken”. “Hoe weet je 
dat? Ben je er al eerder 
geweest?” ”Nee, dat niet, 
maar mijn vrouw is er net 
geweest!”

“Mijn vrouw en ik zijn 
al 40 jaar getrouwd en 
telkens als ik thuis kom, 
krijg ik van haar nog 
steeds een kus”, zegt een 
man tegen zijn vriend. 
“Ik ken dat”, antwoordt 
deze,  “alcoholcontrole ...”.



www.limburgsekabrieten.com

Een man zit in een kroeg 
en ziet een tafel vol da-
mes. Hij loopt naar de ta-
fel en zegt: “ Ik ga jullie 
een leuke mop vertellen. 
Hij is zo steengoed, dat 
je zo zult schuddebui-
ken van het lachen dat je 
daarna hangtieten hebt”. 
Dan kijkt hij nogmaals de 
kring rond en zegt: “Als ik 
jullie zo zie zitten kennen 
jullie die mop al”.

“Waarom heb je zo’n 
slecht humeur?”, vraagt 
een barkeeper aan een 
klant die al een uur ver-
veeld naar zijn biertje 
staart. “Mijn broer heeft 
me vanmiddag verteld 
dat we hier in de buurt 
al jarenlang een sperma-
bank hebben, die 40 euro 
per levering betaalt”. 
“Nou en? Daar is toch 
niets op tegen”.  “Begrijp 
je het niet?”, schreeuwt 
de man, “Ik heb het afge-
lopen jaar een vermogen 
door mijn vingers laten 
glippen!”

Oma is honderd gewor-
den. Bij die gelegenheid 
komt natuurlijk de bur-
gemeester op bezoek. ”U 
leeft nu al honderd jaar”, 
zegt hij. “Wat is in die 
honderd jaar de grootste 
verandering in uw leven 
geweest?” Zonder een se-
conde na te denken zegt 
oma: “De dokter!” “De dok-
ter?”, zegt de burgemees-
ter 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 
sinds ik 80 jaar ben, zegt 
hij: ‘Steek je tong uit en 
blijf maar staan!’

In een school zijn enkele 
garderobehaken aange- 
bracht. Daarboven een 
bordje met de tekst:  
“Alléén voor leerkrach-
ten!” De volgende dag is 
er een briefje onder ge-
plakt: “U kunt hier ook 
uw jas aanhangen”.



www.limburgsekabrieten.com

Twee jaar geleden is mijn 
vrouw op Cuba verdron-
ken. De kustwacht heeft 
haar lijk onlangs gevon-
den. Ik ontving van hen 
het volgende schrijven: 
“Op het lijk van uw echt-
genote zaten honderden 
oesters en mosselen vast-
gegroeid. We hebben voor 
ca. 90.000 dollar aan pa-
rels geborgen”. Heb hen 
teruggeschreven: ”Parels 
verkopen, geld sturen en 
aas opnieuw uitzetten”. 

Na de hoogmis stormt een 
vrouw volledig overstuur 
naar de pastoor: “Meneer 
pastoor, meneer pastoor, 
mijn man is gisteravond 
gestorven!” ”Heilige Ma-
ria, mijn deelneming! 
Heeft hij nog een laatste 
wens geuit voordat hij 
van ons heenging?” ”Ja 
meneer pastoor. Hij zei: 
”Maak nu geen ruzie en 
leg alsjeblieft dat pistool 
weg!”

Moeder gaat met haar 
zoontje naar de dieren-
tuin. Bij de olifanten aan-
gekomen vraagt Jantje: 
“Mama, wat heeft die oli-
fant voor een lang ding?” 
“Dat is de slurf”. “Nee, ik 
bedoel tussen zijn ach-
terpoten “. Moeder krijgt 
een kleur en stamelt: “Uh 
...dat, …, uh…, dat is he-
lemaal niets”. Een week 
later is Jantje weer in 
de dierentuin, maar nu 
met zijn vader. Bij de oli-
fanten herhaalt hij zijn 
vraag: “Papa, wat is dat 
voor lang ding bij die oli-
fant?” “Dat is de slurf”. 
“Nee, dat tussen zijn ach-
terpoten!” ”Dat is zijn 
penis”, antwoordt papa. 
“Maar mama zei dat het 
helemaal niets was”. “Tja, 
mama is nou eenmaal erg 
verwend”.

Rechter: “Kunt  U bewij-
zen dat U niet te hard 
reed?” Verdachte: “Ik 
was onderweg naar mijn 
schoonmoeder”.



ARKEFLY

PRINS JAN DEN DERDE EN ZIJN RAAD VAN ELF 2016

Wagenbouwers

Momo

Wagenbouwers
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Carnaval Special

Een blondje ziet in een 
winkel een thermoskan 
en vraagt de verkoper 
wat dat is. Daarop zegt 
de verkoper: “Dat is een 
kan waarin iets heets 
heet blijft en iets kouds 
koud”. Het blondje besluit 
spontaan de thermoskan 
te kopen. Trots toont ze 
de kan aan haar vriendin 
en ook deze vraagt wat 
dat voor iets is. “Dat is 
een kan waarin iets heets 
heet blijft en iets kouds 
koud”, antwoordt ze. “En 
wat heb je er dan in ge-
daan?” ” Een kop koffie en 
een ijsje”.

Tip 1:   Maak nooit ruzie met 
iemand die je eten kookt!  
Tip 2: Alcohol lost je pro-
blemen niet op, maar dat 
doet melk ook niet.                                                                           
Tip 3: Ga eens naar een 
planetarium met iemand 
die denkt dat hij / zij het 
middelpunt van de aarde 
is.

In het vliegtuig naar Du-
bai wordt omgeroepen: 
“We bevinden ons op ruim 
3000 m boven de Atlanti-
sche Oceaan”. De piloot 
verzuimt na de melding 
de microfoon uit te scha-
kelen en zegt tegen de co-
piloot: “Nu nog een hete 
kop koffie en een lekkere 
wip. Dan was ik hele-
maal in mijn element”. 
De stewardes snelt naar 
de cockpit om de piloot 
dit pijnlijke voorval te 
melden. Op dat moment 
roept een passagier haar 
na: “U hebt de koffie ver-
geten!” 

Een journalist van een 
erotisch tijdschrift houdt 
een enquete in een win-
kelcentrum en vraagt 
aan een oudere dame: 
“Mevrouw, wat draagt u 
altijd, zodat uw man u 
nog attractief vindt?” De 
vrouw antwoordt spon-
taan: “Een krat Polar!”
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Drie studenten bespre-
ken het menselijk li-
chaam. De eerste zegt: 
“Dat moet ontworpen zijn 
door een werktuigbouwer, 
kijk maar eens naar al 
die kunstige gewrichten”. 
De tweede zegt: “Nee, dat 
is vast en zeker een elec-
tro-technicus geweest. 
Denk maar eens aan de 
complexheid van de her-
senen en het zenuwstel-
sel”. “Nee’, zegt de derde, 
“het moet een architect 
geweest zijn. Wie verzint 
anders een afwaterings-
systeem midden in een 
pretpark!”

De lerares legt uit: “Woor-
den die met ’on-‘ begin-
nen hebben allemaal iets 
vervelends of afwijkends, 
zoals bv. ontevreden of 
onaangenaam. Kan me 
iemand nog een voorbeeld 
noemen?” Fritske meldt 
zich meteen en zegt: “Ja 
hoor: onderwijzeres”. 

Een vrouw tegen haar 
man: “Jef trek de gordij-
nen eens dicht, ik ben net 
klaar met douchen en ik 
wil niet dat de buurman 
van hiertegenover mij 
in mijn blootje ziet”. Jef 
leest rustig de krant ver-
der en antwoordt: “Als hij 
jou in je blootje ziet, zal 
hij zelf zijn gordijnen wel 
dichttrekken!”.

“Sorry, vergissing”, zei de 
egel, en stapte van de clo-
setborstel af.

Komt een klein meisje in 
de dierenwinkel, lacht te-
gen de verkoper en zegt: 
“Ik wil graag een konijn-
tje”. Vraagt de verkoper: 
“Wil je deze bruin gevlek-
te met die grote ogen of 
heb je liever dit zoete wol-
lige schatje?” Het meisje 
antwoordt: “Ik denk, dat 
dat mijn python niets kan 
schelen”.
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Verlegen zit een vrouw bij 
een advokaat en zegt: “Ik 
wil me laten scheiden”. 
“Ja, ja”, zegt de advokaat, 
”en wat is de scheidings-
grond?” “Oh, mijn man 
is 200% impotent”. “U 
bedoelt 100% impotent”, 
corrigeert haar advokaat. 
“Nee, ik bedoel 200% im-
potent”. “Maar wat be-
doelt u daar dan mee?” 
vraagt de advokaat’. “Ik 
bedoel dat hij al 100% 
impotent  was. Maar gis-
teren is hij over het ta-
pijt  gestruikeld en heeft 
daarbij ook nog zijn tong 
afgebeten”.

Een dikke ontmoet een 
slanke man en zegt: “Als 
ze jou zien, zouden ze 
kunnen denken, dat er 
hongersnood is uitgebro-
ken”. ”En als ze jou bekij-
ken”, antwoordt de slan-
ke, “zullen ze vast denken 
dat dat jouw schuld is.”

Een Arabier rijdt op z’n 
kameel, terwijl zijn vrouw 
10 m vóór 'm rijdt. Twee 
oude wijze mannen kij-
ken verschrikt toe en een-
tje vraagt aan de Arabier: 
“Hoezo rijdt uw vrouw 
zover vòòr u? In de Koran 
staat dat ze 10 m achter 
u moet rijden”. “Dat is 
waar”, zegt de Arabier, 
“maar toen Mohammed 
de Koran schreef, waren 
er nog geen landmijnen”.

Een man staat over de 
heg te praten met zijn 
buurman. Na het gesprek 
gaat hij naar binnen en 
zegt tegen zijn vrouw: 
"Wat is onze buurman 
een vreselijke opschep-
per! Hij beweert dat hij 
alle vrouwen van de 
straat al heeft gehad be-
halve één".  Waarop zijn 
vrouw zegt: "Dat zal dan 
wel die preutse trut van 
hier tegenover zijn".
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Een haastige man pas-
seert een boerderij en 
zegt tegen de boer: “Als ik 
over uw land mag lopen 
haal ik de trein van vier 
uur nog”. “Maar natuur-
lijk”, zegt de boer, “en als 
mijn stier je ziet haal je 
die van half vier ook nog 
wel”. 

Een zebra is ontsnapt uit 
de dierentuin en komt 
op een boerderij terecht, 
waar hij de stallen bin-
nenloopt. Hier ziet hij 
voor het eerst een kip en 
vraagt nieuwsgierig: “Wie 
ben jij en wat doe je hier?” 
“Ik ben een kip en leg eie-
ren voor de mensen”. Dan 
vraagt hij aan een koe:  
“Wie ben jij en wat doe 
je hier?” “Ik ben een koe 
en geef de mensen melk”. 
Dan ziet hij in de hoek 
van de stal een hengst 
staan en ook hieraan 
vraagt hij: “Wie ben jij en 
wat doe je hier?” , waarop 
de hengst zegt: “Trek die 
komische pyjama maar 
eens uit dan zal ik het je 
laten zien”.

Tijdens de sollicitatie 
zegt een jongeman tegen 
de personeelschef, die 
vraagt of hij nog iets aan 
de sollicitatie heeft toe te 
voegen: “Ik moet u wel 
nog vertellen dat ik enigs-
zins bijgelovig ben”. ”Dat 
geeft niets”, antwoordt de 
personeelschef, “dan be-
talen we je gewoon geen 
dertiende maand”.

De 18-jarige Gabriëlla 
heeft een advertentie 
in de krant geplaatst, 
waarin zij een partner 
zoekt om samen mee uit 
te gaan. Ze vertelt haar 
moeder dat ze een aantal 
reacties heeft gehad. "Wat 
leuk kind", zegt moeder 
verheugd. "Ja, dat vind ik 
ook, mama", zegt Gabri-
ella lachend, "zelfs papa 
heeft me geschreven". 

“Dokter, is dat een zeld-
zame ziekte, die ik heb?” 
“Onzin, het kerkhof ligt 
vol ermee!”
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Nu ik wat meer tijd heb, 
probeer ik wat nieuwe 
vrienden te maken, maar 
zonder de hulp van Fa-
cebook. Dus trek ik alle 
dagen de straat op en 
schreeuw uit wat ik ge-
geten heb, wat ik aan het 
doen ben, hoe ik me voel, 
waar ik me bevind. En om 
’t even wie ik tegen kom, 
klamp ik aan en roep ik 
toe: “Ik vind je leuk”. Ik 
heb al zes mensen die me 
volgen: twee politieman-
nen, twee verplegers, een 
dokter en een psychiater.

Gerbert is op reis geweest. 
Thuis aangekomen merkt 
hij dat hij de fles jenever 
die hij onderweg gekocht 
heeft, in de trein heeft 
laten liggen. Hij belt de 
Spoorwegen, afdeling ge-
vonden voorwerpen en 
vraagt: “Juffrouw, is er bij 
u misschien een fles jonge 
jenever afgegeven?”. “Nee 
meneer, maar wel degene 
die ‘m gevonden heeft”.

Met het schuim van woe-
de op zijn mond stuift 
Henk het kantoor van 
zijn advokaat binnen: 
“Ik wil  scheiden. Onher-
roepelijk!! Nu heeft ze de 
hond ook nog gedresseerd 
dat hij haar de spullen 
terugbrengt, die ze mij 
heeft nagegooid…”.

Twee dagen nadat Pauls 
vrouw is overleden gaat 
meneer pastoor bij hem op 
bezoek en treft hem aan 
op de porche achter een 
fles whisky. “Maar Paul“, 
vraagt hij, “is dat nu je 
enige troost?”. “Nee hoor, 
in de kast staan nog twee 
flessen!”.

“Ik moet er niet aan den-
ken “, zucht Arie. “Over 
drie weken komt mijn 
schoonmoeder weer terug 
van vakantie”. “Hoe lang 
is ze weg geweest?”. “Ze 
vertrekt morgen!”.



Een goed gebouwde man 
kijkt in de spiegel en 
vindt dat hij overal mooi 
gebruind is. Alleen het 
stuk bij zijn geslachts-
deel is een beetje wit. 
Dus wat doet ie? Hij gaat 
naar het strand en denkt: 
“Als ik helemaal ga lig-

gen bakken blijft er een 
verschil”. Dus hij graaft 
een kuil, zodat alleen zijn 
geslachtsdeel nog boven 
het zand uit steekt en 
gaat er inliggen. Een tijd 
later komen twee oudere 
dames over het strand 
aanlopen. Eén van de da-

mes ziet dat ding boven 
de grond uitsteken, staart 
er een beetje naar, pakt 
haar wandelstok, prikt 
er een beetje in en zegt: 
“Potverdikkie! Er is hele-
maal geen gerechtigheid 
op deze aarde!” “Hoezo?”, 
zegt het andere vrouwtje. 

Zegt ze: “Nou, toen ik 20 
was, was ik heel nieuws-
gierig hiernaar, toen ik 
30 was genoot ik er van, 
toen ik 40 was vroeg ik er 
zelfs om, toen ik 50 was 
betaalde ik ervoor,  toen 
ik 60 was begon ik er voor 
te bidden, toen ik 70 was 

wist ik nauwelijks wat het 
was, en nu ben ik verdom-
me 80, groeien die dingen 
uit de grond en ben ik te 
oud om te hurken!”
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Annie vraagt aan haar va-
der: “Pap, mag ik je auto 
eens lenen?” “Geen haar 
op mijn hoofd, dat daar-
aan denkt”. “Maar ik ben 
er toch oud genoeg voor”. 
“Jazeker, maar mijn auto 
niet!”.

Een vrouw laat zich 
opereren, want ze vindt 
dat haar vaginale lip-
pen te groot zijn. Ze 
vraagt aan de dokter om 
de verrichting geheim 
te houden: ”Ik wil niet 
dat iemand het weet”.  
“Mevrouw,  wij zijn gebon-
den aan beroepsgeheim”, 
legt de dokter haar uit. 
Na de operatie, ziet de 
vrouw 3 rozen naast het 
bed op het nachtkastje 
staan. Ze  roept de dokter: 
“Ik had u toch gevraagd 
om met niemand over 
mijn operatie te spreken”.  
“Maak u maar niet onge-
rust, ik heb niemand iets 
gezegd. De eerste roos 
is van mij omdat u zo 
moedig bent geweest en 
de tweede is van de ver-
pleegster die mij gehol-
pen heeft”.  “En de derde 
roos dan?” “Deze  komt 
van iemand uit de afde-
ling ‘Brandwonden’, om 
u te bedanken voor zijn 
nieuwe oren”.

Ik doe niet meer aan 
seks. Lig ik onder, krijg 
ik ruimtevrees. Lig ik bo-
ven, krijg ik hoogtevrees. 
En lig ik op mijn zij, zie ik 
niets meer op de televisie.

Een katholieke priester 
en een dominee zwem-
men naakt in een meer. 
Als ze uit het water gaan 
bespeuren ze aan de oe-
ver een paar bekende pa-
rochianen. De dominee 
bedekt met beide handen 
zijn geslachtsdeel en de 
priester houdt de han-
den voor zijn gezicht. De 
dominee vindt dit nogal 
vreemd en vraagt de 
priester naar het waar-
om. ”Tja”, antwoordt de 
priester, “mijn parochi-
anen herkennen me aan 
mijn gezicht”.
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”Ik ben ontzettend be-
zorgd om mijn vrouw. Ze 
is in de stad overvallen 
door deze verschrikke-
lijke storm”. “Wel, ze zal 
best in de een of andere 
winkel onderdak hebben 
gevonden”. “Precies  ja, 
daarom ben ik net zo be-
zorgd”.

Een klein ventje is aan 
de wandel met zijn opa. 
Terwijl ze wandelen kijkt 
de kleine naar de voeten 
van zijn opa. Heel groot 
zijn die. Hij vraagt: “Opa, 
hoe komt het dat jij zo’n 
grote voeten hebt?” Opa: 
“Ja manneke, vroeger 
hadden wij geen fietsen, 
brommers en auto’s. Wij 
moesten alles te voet doen 
en daardoor kreeg je gro-
te voeten. Ze wandelen 
verder en de kleine heeft 
zijn opa’s hand vast , echt 
grote handen, en vraagt: 
“Opa, hoe komt het dat jij 
zo’n grote handen hebt?”  
Opa: “Ja manneke vroe-
ger was het allemaal 
handarbeid,machines 
hadden we niet en door 
alsmaar te werken kreeg 
je grote handen. Ze wan-
delen verder, maar na 
een tijd moet opa plas-
sen, en gaat langs de 
kant staan, broek open, 
piemelke er uit en begint 
te plassen. De kleine gaat 
opzij van zijn opa staan 
en kijkt naar opa's pie-
melke, waarop hij direct 
zegt: "Opa die heeft niet 
veel gewerkt hé?"

Opening testament bij 
de notaris: “Mijn zwager 
heeft altijd gezegd: “Ge-
zondheid is belangrijker 
dan geld, daarom erft hij 
mijn joggingpak”.

In de trein zit een oud ge-
rimpeld mannetje. Komt 
er een bloedmooi meisje 
in minirok tegenover hem 
zitten. Het meisje kijkt 
naar de man en ziet plots 
al zijn rimpelswegtrek-
ken. Ze vraagt: ‘Wat is er 
met u aan de hand?’ ‘Tja,’ 
zegt de man, ‘ik heb mijn 
vel nu wel ergens anders 
nodig!’
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De Indianen vragen hun 
medicijnman naar de ko-
mende winter. Om zijn 
baantje niet te verliezen 
liegt hij hen voor en voor-
spelt een barre en ijzige 
winter. In paniek begin-
nen de Indianen accuut 
hout te verzamelen. De 
volgende dag krijgt de 
medicijnman een slecht 
geweten en hij gaat voor 
alle zekerheid naar de 
metereologische dienst in 
de stad om te informeren 
naar het weer in de ko-
mende winter. Hij krijgt 
als antwoord: “Het wordt 
een barre en ijzige winter; 
de indianen zijn al begon-
nen hout te verzamelen”. 

De verpleger in het zie-
kenhuis is bezig een 
90-jarige dame te wassen. 
“Zullen we de brievenbus 
ook maar even wassen, 
mevrouw?” “Laat maar”, 
zegt de oude vrouw, “ik 
heb al 40 jaar geen post 
meer gehad!”

Er komt een zeer knappe 
jonge vrouw bij de dok-
ter. Ze haalt een pen en 
een stukje papier te voor-
schijn uit haar handtasje. 
“Dokter”, schrijft ze op, 
“ik ben mijn stem kwijt”. 
Waarop de dokter ant-
woordt: “Doe dan uw on-
derbroekje maar even uit, 
mevrouw.” Hierna schrijft 
de vrouw verbaasd op: 
“Mijn slipje uitdoen? Wat 
heeft dat met mijn stem 
te maken?” “Nou”, zegt de 
dokter, “u wilt toch zeker 
uw stem terug?” “Jawel”, 
schrijft ze, “ maar mijn 
keel zit boven en niet daar 
beneden”. “Ja, maar dat 
moet van onder af aange-
pakt worden”, beweert de 
dokter. Dus doet ze haar 
lichtblauwe kanten on-
derbroekje uit. “Ga  maar 
vooroverhangend tegen 
mijn bureau staan en hef 
je rok op”, vervolgt de 
dokter, en hij betast haar, 
doet zijn broek uit en pe-
netreert de vrouw lustig.  
De vrouw begint te kreu-
nen: “Aááhhh, Aááhhh, “. 
“Voilà”, zegt de dokter, 
“kom morgen maar terug 
voor de B!”.
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Een man en een vrouw 
ontmoeten elkaar in een 
bar. Er wordt wat gepraat 
en van het een komt het 
ander. Ze besluiten naar 
het huis van de vrouw te 
gaan. Na een paar glazen 
trekt de man zijn hemd 
uit en wast zijn handen. 
Vervolgens gaat de broek 
uit en weer wast hij zijn 
handen. De vrouw, die dit 
ritueel gade slaat zegt 
hem: “Ik durf er om te 
wedden dat jij tandarts 
bent”. Hij, stomverbaasd, 
antwoordt: “Ja, klopt, 
maar hoe ben jij dat te 
weten gekomen?” “Heel 
eenvoudig”, antwoordt ze, 
“je doet niet anders dan 
je handen wassen”. Na 
verloop van tijd beginnen 
ze te seksen en wanneer 
ze klaar zijn zegt zij: “Jij 
moet verdorie nog aan toe 
wel een heel goede tand-
arts zijn”. Hij, stralend 
en glunderend na zo’n 
compliment, antwoordt: 
“Natuurlijk ben ik een 
heel goede tandarts, hoe 
ben jij dat te weten geko-
men?” Zij, met een uitge-
streken gezicht: “Ik heb 
niets gevoeld!”

Op het moment dat een 
man onder de douche 
stapt en zijn vrouw er 
net onderuit komt wordt 
er gebeld. De vrouw hult 
zich snel in een handdoek 
en opent de voordeur. 
Voor de deur staat Bob, de 
buurman. Voordat ze iets 
kan zeggen zegt Bob: “Ik 

geef je duizend gulden als 
je die handdoek laat val-
len”. Na een ogenblikje 
te hebben nagedacht laat 
ze de handdoek vallen en 
staat poedelnaakt tegen-
over Bob. Na een paar 
seconden drukt Bob haar 
de duizend gulden in de 
hand, slaat ze de hand-

doek weer om en gaat 
terug naar de badkamer. 
“Wie was dat?” vraagt 
haar echtgenoot. “Dat was 
Bob, onze buurman”. “En”, 
vraagt hij, “heeft hij de 
duizend gulden gebracht, 
die hij van mij geleend 
had?”

Jantje vraagt aan vader: 
“Pap, waar kom ik van-
daan?” Vader antwoordt: 
“Van de ooievaar Jantje”. 
Jantje: “De ooievaar? Er 
lopen duizenden lekkere 
vrouwen rond en jij doet 
het met een ooievaar?”

Op een morgen doet een 
pastoor de deur van zijn 
kerk open en vindt daar 
een dode ezel. Hij weet 
niet goed wat te doen en 
belt dan maar de burge-
meester met het verzoek 
om het dier te laten weg-
halen. “Los uw problemen 
zelf op”, zegt de burge-
meester, die feitelijk een 
gloeiende hekel aan de 
pastoor heeft, “per slot 
van rekening is het uw 
taak de doden te begra-
ven”. ”Daarom bel ik u 
juist”,  zegt de pastoor, 
“volgens het reglement 
moet ik eerst de familie 
raadplegen”.
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Een man vertelt de dokter 
dat hij zich wil laten ste-
riliseren. “Dat is wel een 
serieuze ingreep hoor”, 
zegt de dokter, “Heeft u 
daar uitgebreid met uw 
vrouw over gesproken?” 
“Ja hoor”, antwoordt de 
man, “en ze is het er he-
lemaal mee eens”. “En 
uw kinderen”, vraagt de 
dokter, “staan die er ook 
achter?” “Ja hoor”, zegt de 
man, “die ook, ze hebben 
erover gestemd: 17 waren 
voor en slechts 3 waren er 
tegen”.

Een in het zwart gekle-
de man klopt aan bij de 
hemelpoort. Petrus doet 
open en vraagt: “Bent u 
ooit oneerlijk geweest?” 
“Ik was voetbal-scheids-
rechter”, zegt de man, 
“eenmaal bij een wed-
strijd Italie - Engeland 
heb ik Italie een penalty 
gegeven en dat was on-
juist”. “Hoe lang is dat 
geleden?” “Ongeveer 30 
seconden!”

De brandweercomman-
dant werd door een vrou-
welijke journalist geïn-
terviewd over zijn nieuw 
beleid om alleen maar ge-
trouwde mannen aan te 
nemen bij de brandweer. 
“Gefeliciteerd, ik denk 
dat dit een heel goed be-
leid is”, zegt de journalis-
te tegen de commandant. 
“Is het omdat wij vrou-
wen met liefde, begrip en 
kracht kunnen bijstaan in 
hun moeilijke vak?” “Nee 
hoor,” antwoordt de com-
mandant. “Het is omdat 
getrouwde mannen het 
gewend zijn achter hun 
vodden gezeten te wor-
den, bevelen onmiddel-
lijk uit te voeren en niet 
te schrikken als er tegen 
hen geschreeuwd wordt!”

Frits vraagt zijn vader: 
“Zeg pap, ben jij verslaafd 
aan alcohol?” Hij ant-
woordt: “Nee hoor, ik heb 
alleen een probleem met 
drank waar geen alcohol 
in zit!”
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Een man vertelt zijn arts 
dat hij en zijn vrouw al 
zeven maanden geen seks 
meer hebben gehad en de 
arts zegt: “Stuur je vrouw 
morgen maar op spreek-
uur”. De volgende dag legt 
de vrouw een en ander uit 
aan de huisarts. “Weet u, 
het zit zo: sedert een half 
jaar ga ik ’s morgens met 
een taxi naar mijn werk. 
Ik had geen geld en de 
chauffeur vroeg of ik wil-
de uitstappen of… Ik heb 
voor dat of gekozen. Vaak 
kwam ik daardoor te laat 
op mijn werk en mijn chef 
dreigde daarvan melding 
te maken of…  Opnieuw 
heb ik voor dat of…. geko-
zen. Op de terugweg wil-
de de taxichauffeur weer 
en zo kwam het dat ik na 
mijn werk te vermoeid en 
afgemat was om met mijn 
man te slapen”. Daarop 
denkt de arts een paar 
seconden na en zegt: “Zal 
ik dat precies zo aan uw 
man uitleggen of……”

Een vrouw komt in de 
apotheek en vraagt aan 
de apotheker: “Verkoopt 
u extra grote condooms?” 
“Ja”, zegt hij, “wilt u 
een doosje?” “Nee, maar 
maakt het u iets uit als 
ik hier blijf wachten tot 
iemand ze komt kopen?”

In een overvolle bus staan 
de mensen bijeengeperst. 
Er stappen aan iedere 
halte meer mensen in, 
dan uit. Frans staat er ook 
tussen, en staat toevallig 
met zijn voorpartij tegen 
de achterkant van een 
mooi meisje aangedrukt. 
Ze vraagt hem opeens: “Is 
het dat wat ik denk dat je 
tegen mij aanduwt?” Zegt 
Frans : ”Oh nee, da’s een 
rolletje muntstukken dat 
in mijn broekzak zit. Ik 
werk bij de bank en ‘k heb 
net mijn premie gekre-
gen”. Zegt zij: “Wel, dan 
heb je tussen de laatste 
twee haltes wel een seri-
euze opslag gekregen’.



Nieuwe Limburgse Kabrieten 
Alaaf !
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Vrouw tijdens het ont-
bijt tegen haar man: “Ik 
heb gedroomd, dat ik de 
hele nacht gefietst heb”. 
Hij: “En ik, dat ik de hele 
nacht wilde sex gehad 
heb”. Zij: “Met wie, met 
mij?” “Nee, jij was fiet-
sen”.

De directeur van POLAR 
komt bij de Paus op be-
zoek en zegt:  "Ik geef u 
één miljoen gulden als 
u in uw gebed in plaats 
van: ‘Geef ons heden ons 
dagelijks brood’, eens 
zegt: ‘Geef ons heden ons 
dagelijks bier”. ”Onmo-
gelijk”, wimpelt de Paus 
zijn voorstel af. Een jaar 
later komt hij opnieuw bij 
de Paus en biedt hem nu 
5 miljoen gulden. Weer 
weigert de Paus. Als hij 
voor de derde keer de 
Paus komt smeken of hij 
nu “Geef ons heden ons 
dagelijks bier”, wil zeg-
gen, maar nu voor 20 
miljoen, aarzelt de Paus 
en belt zijn secretaresse: 
“Wanneer loopt dat con-
tract met die bakker af?”

Hij: “Wil je mijn vrouw 
worden?” Zij: “Valt je 
niets beters in?” Hij: “Ja-
wel, maar die willen alle-
maal niet”.

Een dochter vraagt haar 
vader: “Is het mogelijk 
dat twee mensen goedko-
per leven dan één alleen?” 
“Dat is goed mogelijk”, 
bromt de vader, “je moe-
der en ik leven samen ook 
goedkoper dan jij alleen".

Een student vraagt aan 
de professor: “Wat is pre-
cies de definitie van het 
woord “dilemma’?” De 
professor denkt even na 
en antwoordt: “Stel je 
voor je ligt in het midden 
van een bed tussen een 
bloedmooi meisje en een 
homoseksueel. Wie draai 
je de rug toe?”
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Santa Rosaweg 11 
Tel. 747-2626 

www.facebook.com/pcconnectioncuracao

Voor al uw 
computer-benodigdheden 

en reparaties.

Een goeduitziende jon-
geman komt in een apo-
theek en zegt met een 
benepen stem tegen de 
vrouwelijke apotheker: 
“Ik heb voortdurend 
last van een constante 
erectie. Wat kunt U me 
daarvoor geven?” De apo-
theekster overlegt kort 
en antwoordt vervolgens: 
“Gratis inwoning en drie 
maaltijden per dag!”

Op een morgen vaart 
een vrouw een eindje 
het meer op, gooit het 
anker uit en leest een 
boek. Plots komt er een 
agent langszij met zijn 
boot en ziet de visspullen 
van haar man, die nog in 
de boot liggen.  Hij zegt: 
“Goede morgen mevrouw, 
wat bent u aan het doen?” 
“Een boek aan het lezen”, 
antwoordt ze. ”U bent in 
een ’Verboden te Vissen 
zone’ informeert hij haar. 
“Sorry vriend, maar ik 
ben niet aan het vissen, 
ik ben aan het lezen”. 
“Ja, maar u hebt allerlei 
visgereedschap in de boot 
en zo te zien kunt u er elk 
ogenblik mee beginnen. 
Ik moet u een bekeuring 
geven en uw materiaal in 
beslag nemen”. ”Als u dat 
doet, zal ik u moeten aan-
geven voor verkrachting”, 
zegt de vrouw. “Maar ik 
heb u helemaal niet aan-
geraakt”, zegt de agent. 
“Dat is waar, maar u hebt 
al het gereedschap om het 
te doen bij u. Voor zover ik 
zie, kunt u er elk ogenblik 
mee beginnen”, zegt de 
vrouw. “Nog een prettige 
dag verder mevrouw”, en 
de agent vertrekt.

Zegt de verkoper tegen 
een jonge dame aan de 
service-balie: “Uw vibra-
tor kan helaas niet meer 
gerepareerd worden, 
maar mag ik U een alter-
natief aanbieden?” 

Een koppel heeft ruzie ge-
had. De vrouw belt haar 
moeder en zegt: “We heb-
ben weer ruzie gehad, ik 
kom bij jou wonen”. “Nee 
schat, hij moet boeten 
voor zijn fouten. Ik kom 
bij jou wonen”. 
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Ga ik vorige zaterdag een 
juwelierszaak binnen, 
kijk wat rond en zie plots 
een prachtige diamanten 
armband liggen. Wanneer 
ik voorover buig om het 
sieraad achter de toon-
bank van naderbij te be-
kijken, ontglipt mij plots 
een windje. Ik kijk schich-
tig om mij heen in de hoop 
dat niemand iets gehoord 
heeft. Jammer genoeg 
staat er net de verkoop-
ster achter mijn rug. Ze 
begroet mij vriendelijk 
alsof er niets aan de hand 
is en geeft deskundig uit-
leg over het juweel. Nog 
altijd lichtjes rood aange-
lopen en in verlegenheid, 
vraag ik de dame hoeveel 
deze armband kost. Fleg-
matiek antwoordt de ver-
koopster: “Mijnheer, als je 
al een windje laat bij het 
bekijken van het juweel, 
ga je zeker in je broek 
schijten als je de prijs 
hoort”.

Man tijdens eerste date 
in een restaurant: “U 
bent erg knap”. Zij: “Jam-
mer dat ik dat niet over U 
kan zeggen”. Hij: “Maar 
U had ook wel een beetje 
kunnen liegen, net als ik”.

Hoe kun je aan een Belg 
zien dat hij contactlenzen 
draagt? Omdat hij een 
bril draagt zonder glazen!

De familie De Beer heeft 
nieuwe buren gekregen 
in de flat naast hen. De 
eerste nacht krijgen ze 
een voorstelling van het 
stormachtige liefdesleven 
van het jonge paar, waar 
hun oren van klapperen. 
Ook de volgende vijf nach-
ten kunnen De Beer en 
zijn vrouw geen oog dicht 
doen. Ten einde raad gaat 
mevrouw De Beer naar 
haar buurvrouw: “Kunt 
u ‘s nachts niet wat rus-
tiger doen, deze flats zijn 
zo gehorig”. ”Tuurlijk, dat 
beloof ik u,” zegt de jonge 
buurvrouw. “Trouwens, in 
het weekend is het beslist 
weer rustig, want dan 
komt mijn man terug uit 
het buitenland”.
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Een pastoor die een wan-
deling maakt in de vrije 
natuur komt plotseling 
in drijfzand terecht. Wan-
neer hij tot over zijn en-
kels is weggezakt komt 
er een brandweerwagen 
voorbij. “Hebt U hulp no-
dig?”, vragen de brand-
weerlieden. “Nee, dank U, 
niet nodig. De Heer zal mij 
bijstaan”, antwoordt de 
pastoor. Wanneer hij tot 
zijn middel is weggezakt 
komt de brandweerauto 
opnieuw voorbij. “Hebt U 
hulp nodig?”. “Nee, nee, 
dank U, niet nodig. De 
Heer zal mij bijstaan”, 
antwoordt de pastoor 
weer. Wanneer alleen het 
hoofd van de pastoor nog 
boven het zand uitsteekt, 
passeert de brandweer-
auto voor de derde keer.  
“Hebt U nog steeds geen 
hulp nodig?” vragen ze. 
“Nee, nee, nee, niet nodig. 
De Heer zal mij redden”, 
antwoordt de pastoor. 
Uiteindelijk verdwijnt de 
pastoor geheel onder het 
zand. Aangekomen in het 
paradijs zegt hij tot God: 
“Ik ben wel naïef, ik dacht 
werkelijk Heer dat U mij 
te hulp zou komen”. De 
Heer antwoordt: “Ik heb 
je drie keer de brandweer 
gestuurd. Ik zie niet in 
wat ik nog meer had kun-
nen doen!...”.

Twee buurvrouwen tegen 
elkaar: “Kunt U mij uw 
mattenklopper even le-
nen?” “Dat gaat niet, mijn 
man komt pas om half vijf 
uit kantoor”.

Woordspelingen

-Ze heeft dikke billen, 
maar ze zit er niet mee.

-Van mensen die nooit 
wat geven, daar krijg ik 
wat van.

-De gynaecoloog gaf aan 
zijn hoogzwangere pa-
tiënte volledige persvrij-
heid.

-Een man maakt je eerst 
het hof en leidt je dan om 
de tuin.

-Toen ik de prijs van de 
sla zag, kreeg ik een krop 
in de keel.

-De cursus rietdekken 
voor beginners is afgelast. 
Riet is ziek.

-Bij de slankheidsclub 
zijn 3 nieuwe leden aan-
gekomen. Maar er zijn er 
ook 3 afgevallen.

-Een paar maanden na de 
amputatie van zijn been, 
steekt deze man al op ei-
gen houtje de straat over.
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“Ik zou hier graag willen 
zwemmen, maar ik vrees 
dat in deze omgeving 
haaien zitten”. “Maar nee, 
je hoeft je geen zorgen te 
maken, hier zijn geen 
haaien”. “Bent U daar ze-
ker van?” “Volkomen ze-
ker, waar krokodillen zit-
ten zijn geen haaien”.

Gust laat zich met een 
taxi thuisbrengen. “Dat 
is dan 14 euro”, zegt de 
taxichauffeur”. “Oei,” ant-
woordt Gust, “kunt U dan 
a.u.b. een stukje achter-
uit rijden. Ik heb maar 12 
euro bij me”.

Zit ik thuis, komt opeens 
mijn buurman aanlo-
pen en schreeuwt: “Help, 
help!” Ik vraag hem wat 
er is en hij zegt: “Mijn 
schoonmoeder wil uit 
het raam springen”. Ik 
zeg: ”Nou laat haar mooi 
springen”. Maar hij zegt: 
”Dat is het hem juist. Ik 
krijg het raam niet open.”

Een nieuwe onderwijze-
res wil de klas psycho-
logisch benaderen. Ze 
vraagt aan de kinderen: 
“Iedereen die denkt dat 
hij dom is...staat op”. Na 
enkele seconden staat 
klein Jefke op. De juf-
frouw zegt: “Denk je dat 
je dom bent, Jefke?”   Jef-
ke: “Nee juffrouw, maar 
ik vond het niet fijn u al-
leen te zien staan”.

“De politie zoekt een gro-
te blonde man, rond de 
dertig, die vrouwen las-
tig valt”, leest mevrouw 
Leenders haar werkeloze 
man voor. Hij: “Denk je 
echt dat dat de juiste 
baan voor mij is?”

“Ik ben met jou samen 
vanwege je humor”. “En 
ik dacht vanwege mijn 
enorme penis”. “Hahaha, 
zie je wel, dat bedoel ik nu 
precies”.
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Een klein oud vrouw-
tje begeeft zich naar de 
buurtwinkel en legt 3 do-
zen kattenvoer in haar 
mandje, de duurste die 
ze maar kan vinden. Aan 
de kassa gekomen, zegt 
ze tegen de cassière:” 
Niets is me te duur voor 
mijn katjes”. De cassière 
antwoordt:” Het spijt me, 
maar ik mag u deze dozen 
kattenvoer niet verkopen, 
zonder dat u me een be-
wijs levert dat u wel dege-
lijk een kat bezit. Er zijn 
teveel ouden van dagen 
die deze voeding in wer-
kelijkheid voor zichzelf 
kopen, daarom vraagt de 
directie altijd een bewijs 
bij aankoop”. Het dame-
tje keert naar huis terug, 
neemt haar kat mee en 
toont ze aan de verkoop-
ster. Deze is akkoord met 
de verkoop van het kat-
tenvoer. ‘s Anderen-daags 
keert het vrouwtje terug 
om hondenkoekjes te ko-
pen. De cassière herhaalt 
haar eerdere toespraak, 
dat ze de koekjes niet mag 
verkopen zonder een be-
wijs dat de koper een hond 
heeft. Gefrustreerd haalt 
het oude vrouwtje haar 
hond en toont hem aan de 
verkoopster. Deze heeft 
nu geen bezwaar meer en 
rekent de hondenkoekjes 
af. De volgende dag komt 
het dametje aandraven 
met een doos met een gat 
in het deksel. Ze vraagt 
aan de verkoopster om er 
haar vinger in te stoppen. 
Deze weigert: “Nee, ik ben 
bang dat daar misschien 
wel een slang inzit!” Het 
oude dametje stelt haar 
gerust en zegt dat er niets 
in de doos zit dat haar 
kan kwetsen. Uiteindelijk 
stopt de verkoopster haar 
vinger maar in de doos, 
haalt hem er weer uit en 
bemerkt een verdachte 
geur. Ze schreeuwt het 
uit: ”Maar dat is stront 
wat u daar in die doos 
hebt”. Waarop het oudje 
met haar mooiste glim-
lach antwoordt: “En mag 
ik nu 3 rollen toiletpa-
pier?”

Kleine Frits krijgt van 
z’n oma wat geld voor zijn 
rapport. Zegt zijn moeder: 
“Wat zeg je dan, Frits?” 
Frits: “Is dat alles?” 

Gerrit zit zonder benen in 
zijn rolstoel in een win-
kelcentrum even uit te 
rusten. Hij heeft zijn pet 
afgezet en op zijn schoot 
gelegd. Komt er een man 
aan die een biljet van 20 
euro in Gerrit’s pet gooit 
en zegt: “Alsjeblieft, koop 
daar maar een paar mooie 
schoenen van”. Gerrit 
natuurlijk flink over de 

rooie. Even later komt 
zijn vriend eraan. “Sjon-
ge, wat zie jij er boos uit. 
Wat is er gebeurd?” Gerrit 
vertelt het hele verhaal. 
“Wat vervelend”, zegt de 
vriend. “Ik had het niet 
gepikt en die kerel direct 
een flinke schop onder z’n 
kont gegeven”. Als Gerrit 
dit hoort, slaan de stop-
pen bij hem helemaal door 

en rolt hij laaiend van 
woede naar huis. Zegt zijn 
vrouw tegen hem: “Jeetje 
wat ben jij boos. Is er wat 
gebeurd?” Gerrit vertelt 
haar het verhaal van de 
man met de 20 euro en 
de reactie van zijn vriend. 
Waarop zijn vrouw zegt: 
“Nou zeg, jij bent ook snel 
op je teentjes getrapt”. “Gaat het goed met de 

zaken?” “Prima, ik moet 
zelfs soms mijn telefoon 
mee naar bed nemen”. “Ik 
weet er alles van. Ik heb 
het soms zo druk, dat ik 
mijn secretaresse mee 
naar bed neem”.

Er komt een man bij de 
balie van de belasting-
dienst. "Ik zou graag 
Ali willen spreken". De 
medewerker van de be-
lastingdienst zegt: "Ali, 
welke Ali?" Waarop de 
man zegt: "Ali Baba wil 
ik spreken en snel". De 
medewerker van de be-
lastingdienst antwoordt 
korzelig: "Hier werkt 
geen Ali Baba!" De man 
antwoordt: "Dan geef me 
maar één van die andere 
veertig rovers!"

Het huwelijk is als een 
luchtspiegeling in de 
woestijn: “Paleis, palmbo-
men, oase , ....”. Plots ver-
dwijnt alles en blijft enkel 
de kameel over. 

Vrouw tegen haar man 
die juist uit de rechtszaal 
komt: “En?” Man: “Vrijge-
sproken op veertien da-
gen na”.
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Karel was een vrijgezel, 
die nog bij zijn vader 
woonde en werkte in het 
familiebedrijf. Op zekere 
dag kwam hij erachter 
dat hij een fortuin zou 
erven als zijn ziekelijke 
vader zou komen te over-
lijden en hij besloot om 
op zoek te gaan naar een 
vrouw met wie hij zijn 
levensgeluk kon delen. 
Tijdens een lezing over 
investeringen en geldbe-
legging zag hij de mooi-
ste vrouw, die hij ooit had 
gezien. Haar natuurlijke 
schoonheid benam hem 
de adem. "Ik zie er mis-
schien erg gewoon uit", 
pochte hij tegen haar, 
"maar over een jaartje is 
mijn vader waarschijnlijk 
dood en erf ik zo'n 65 mil-
joen". Zeer onder de in-
druk pakte de vrouw zijn 
visitekaartje aan en drie 
dagen later was ze Karels 
stiefmoeder. De moraal 
van dit verhaal: Vrouwen 
zijn veel slimmer dan 
mannen, als het gaat om 
financiële planning. 

“Mijn hond is heel bijzon-
der: hij brengt mij iedere 
ochtend de krant”. “Maar 
dat is toch niet zo heel 
bijzonder?” “Jawel, want 
ik heb geen abonnement!”

Een non zit in de trein 
tegenover een onguur 
uitziende jongeman, die 
een doosje verse garnalen 
zit te eten. Van elke gar-
naal bijt hij de staart af 
en spuwt die uitdagend 
in haar richting. Als zijn 
doosje leeg is opent hij 
het raam en gooit het lege 
doosje naar buiten. Het 
wordt de non allemaal 
wat te veel en zij trekt 
aan de noodrem. De jon-
geman kijkt haar brutaal 
aan en zegt: “Jij stomme 
ongelovige waardeloze 
katholieke trut, daar 
krijg je een boete van 
2000 euro voor, idioot wijf. 
De non lacht en zegt: “Ai, 
als ik verkrachting roep 
en ze ruiken aan jouw 
vingers, ga jij 10 jaar de 
bak in, grootmuil”. 



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 !
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Tijdens de godsdienstles 
vraagt de juf: ”Welk deel 
van het lichaam gaat het 
eerst naar de hemel?” 
Mieke steekt haar handje 
op en zegt: “Ik denk onze 
handen”. “Waarom denk 
je dat het de handen 
zijn, Mieke?” Mieke ant-
woordt: ”Omdat, wanneer 
je bidt, je de handen voor 
je vouwt in gebed, daarom 
moet God je handen eerst 
nemen”. “Wat een mooi 
antwoord”, zegt de juf. 
Hierna steekt Jantje zijn 
hand op en zegt: ”Juf, ik 
denk dat het de voeten 
zijn”. De juf trekt een be-
denkelijk gezicht en zegt: 
”Jantje, waarom denk jij 
dat het de voeten zijn?”, 
waarop Jantje zegt: “Juf, 
ik passeerde gisteren de 
slaapkamer van mijn ou-
ders. Moeder had haar be-
nen in de lucht, de voeten 
naar de hemel en ze zei: 
”God, oh God, ik kom. “Als 
mijn papa er niet boven 
op was gaan liggen, dan 
denk ik dat we ze kwijt 
waren”. De juf verlaat de 
klas om bij te komen op 
de gang.

Blonde politieagente te-
gen vrachtwagenchauf-
feur: “Ik zeg het U nou 
al voor de derde keer:  
U verliest uw lading!” 
Chauffeur: “En ik zeg U 
voor de derde keer: dit is 
een strooiwagen!” 

Komt een man het café 
in met een geweer in de 
aanslag. Hij roept: "Ik 
wil weten wie hier mijn 
vrouw heeft geneukt". De 
barkeeper beantwoordt 
met benepen stemmetje: 
"Ik denk, vriend, dat je 
veel kogels te kort gaat 
komen". 

De direkteur van een 
groot bedrijf hoort dat een 
van zijn werknemers, die 
per week maar 100 gul-
den verdient, er een grote 
dure auto op na houdt. 
“Hoe speel je dat in ’s he-
melsnaam klaar?” vraagt 
hij. “Ach, dat is heel een-
voudig”, zegt de man. “Er 
werken hier 1000 mensen 
en iedere week verloot ik 
mijn salaris tegen vijftig 
cent per lot”.

Een Brit, een Fransman en een 
Griek staan in het museum te kij-
ken naar een schilderij van Adam 
en Eva in het paradijs. “Kijk naar 
hun gereserveerdheid, naar hun 
kalmte.” zegt de Brit, “het is wel 
zeer duidelijk dat het Engelsen 
zijn”. “Onzin”, zegt de Fransman, 
“ze zijn naakt en zo schoon en 
puur van uiterlijk, het is onte-

genzeglijk dat het Fransen zijn. 
Waarop de Griek reageert: “Ze wo-
nen in het paradijs, maar ze heb-
ben geen kleren, geen dak boven 
hun hoofd en ze hebben slechts 
één appel te eten... Ze moeten on-
getwijfeld Grieken zijn!”



“Mama, wanneer mag ik 
nu weer eens in de zand-
bak spelen?” “Eerstdaags 
knul, nog een beetje ge-
duld. We moeten eerst 
een betere plek voor opa 
vinden”.

Een vrouw begint te be-
vallen. De ijlings toege-
snelde vroedvrouw vindt 
de verlichting te spaar-
zaam en vraagt, omdat er 
niemand anders is, aan 
Catharine, het 3-jarige 
dochtertje van de vrouw, 
of zij de zaklantaarn wil 
vast houden om bij te 
lichten. Catharine kwijt 
zich uitstekend van haar 
taak en de vroedvrouw 
kan zich dus helemaal 
concentreren op haar 
werk. De moeder perst, 
perst, perst en na enige 
tijd is het zover en bevalt 
zij van een welgeschapen 
zoon. De vroedvrouw tilt 
de baby op en geeft hem 
een paar fikse tikken op 
zijn billen, waarop het jo-
chie begint te huilen en 
Catharine zegt: “Die klap-
pen op zijn billen heeft 
hij wel verdiend! Hij had 
daar nooit naar binnen 
moeten kruipen”.

De meester deelde de rap-
porten uit. Hij kwam naar 
Jantje toe en zei: “Als je 
vader dit rapport leest 
krijg hij er vast grijze ha-
ren van”. Waarop Jantje 
antwoordde: “Nou daar 
zal hij blij mee zijn want 
hij is zo kaal als een bow-
lingbal”. 

“Schat, vandaag heb ik 
helaas geen warm eten, 
de stroom is uitgeval-
len”. “Nou en, we hebben 
toch een gascomfort”. “Ja 
klopt, maar de blikopener 
is elektrisch”.

Een man knijpt zijn 
vrouw in haar kont en 
zegt: “Als je daar eens 
wat aan zou doen, heb je 
die afschuwelijke stretch 
onderbroeken niet meer 
nodig”. Vervolgens knijpt 
hij haar ook in haar bor-
sten en zegt: “En als je 
daar ook wat aan laat 
doen, heb je ook geen 
beha meer nodig”. Dan 
pakt zij hem eens stevig 
in zijn kruis en zegt: “En 
als jij daar eens wat aan 
laat doen, hebben we de 
tuinman, de ramenlapper 
en de buurman ook niet 
meer nodig!”



Seru Loraweg z/n blok B, telnr.: +5999 7478959

“NIEUW en UNIEK op Curacao”



Kabrieten, Kabrietinnekes en carnavalminnend Curaçao.

Vanuit de Kabrietenhemel richt ik opnieuw, als Grootvorst Huub, 
het woord tot jullie. Iedereen die me heeft gekend, weet dat het 
wel en wee van het Kabrietenrijk me altijd na aan het hart lag 

en hoewel ik me daar niet meer mee bezig kan houden wil ik me toch 
weer even laten horen. Dit keer niet met kritische opmerkingen, maar 
met veel geschal op de loftrompet.
Tot genoegen van het hemelse Kabrietenrijk, breidt de groep zich hier, 
na een jaar met een aanwasdip, weer enigszins uit. Op 1 januari 2016 
werd Fien gedwongen om haar aardse Kabrietenbestaan in de Kabrie-
tenhemel voort te zetten. Wij verwelkomen met haar onze eerste vrou-
welijke Prins van het hemelse Kabrietenrijk. Vele jaren was zij onze 
secretaris en bestuurslid, functies die zij met veel passie invulling gaf.
Uiteraard volgen we via de engeltjes, die ons regelmatig op de hoogte 
houden, met grote interesse de gebeurtenissen binnen het aardse 
Kabrietenrijk. Het keuren van de praalwagen veroorzaakt nog steeds 
onnodig veel stress. Wat dan ook de oorzaak is, dit hoeft echt geen 
probleem te zijn. Zorg voor wat meer pootjes onder een stoel, want op 
één blijft hij echt niet staan.
Het doet ons deugd dat jullie mijn raad van verleden jaar goed hebben 
opgepakt. Het actieve deel van de groep heeft met de aanstelling van 
een daadkrachtige voorzitter veel aan impact gewonnen. Bestuurlijk 
trekt hij aan de juiste touwtjes en heeft hij de groep duidelijk nog saam-
horiger gemaakt.
Op de dag van de marcha, 7 februari, loopt het chinese jaar van de 
Kabriet, oftewel het chinese jaar van de geit, af. Jullie hebben duidelijk 
gewerkt aan de chinese filosofie en het verdraagzame en verzoenings-
gerichte karakter van de Kabriet is weer een hoofdrol gaan spelen in 
het carnavalsklimaat. Spanningen waren er niet en diplomatie en ge-
zonde dialoog speelden een belangrijke rol bij het wederzijds respect 
in de Kabrietenkraal. Het “Jaar van de Kabriet” heeft veel vooruitgang 
in positieve zin gebracht. Hulde hiervoor! Zonder anderen te kort te wil-
len doen pik ik er even een paar positieve zaken uit:  
De vorst: Zonder enig nepotisme: promotie van mijn kroonprins op 
basis van inzet.
De Prins: Een voorbeeld-Kabriet in hart en nieren, die zijn beperkte tijd 
zo indeelt dat hij niets hoeft te missen, ook al moeten anderen soms een 
stapje harder lopen. 
De ex-Prins: Fris van geest, gevoel voor humor en perfect in metaal-
bewerking.
De voorzitter: Door zijn structurele aanpak precies de voltreffer op 
deze sleutelpositie, die ik al jarenlang aan mijn zijde had willen heb-
ben. 

De volggroep: weer gegroeid met dubbele cijfers, dankzij de inzet van 
de kledingcommissie. 
De boerenblaaskapel: Krijgt steeds meer vorm, maar blijft een pro-
bleem. 
De organisatie: Vroeg in ’t jaar lag het thema vast en kon e.e.a. ge-
richt worden aangepakt. 
De wagenbouwers: Schitterende praalwagen waardoor alom bewon-
dering in de marcha’s wordt afgedwongen. Chapeau! 
De overigen: Dwingen veel sympathie af door enthousiasme en tome-
loze inzet en dat is voor ons een hartverwarmende ervaring. 
De Kabritu Meskla: Blijkt met steun van het gerenommeerde lokale 
bedrijfsleven in de Caribbean en ver daar buiten een unieke carnavals-
krant. 

Nieuwe Limburgse Kabrieten: Ga zo door! Wij zijn ongelofelijk trots op 
jullie. Maak er een dolle boel van. Dat doen wij hier ook! Het bier vloeit 
weelderig en de polonaises spatten ervan af. Het hemelse Polarbier 
heeft hier intussen een vaste plaats verworven en is een succesnum-
mer geworden binnen het volledige hemelrijk! Dit lijfdrankje blijkt een 
logische en verstandige keuze van jullie! Maar denk er aan: met regel-
maat en in gepaste mate! 
Gewoontegetrouw eindig ik weer met mijn bekende lijfspreuk:
 

Leef Kabrieten en Kabrietinnekes, 
laot ut koake, karnaval is aangebroake!!

GROOTVORST HUUB DER HEMELSE KABRIETEN.

     BRIEF UIT DE KABRIETENHEMEL

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



www.limburgsekabrieten.com

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.

Jack fluistert tegen zijn 
vriend Mike: “Ik heb een 
affaire met de vrouw van 
de dominee. Kun je hem 
na de dienst een tijdje 
aan de praat houden, dan 
ga ik intussen naar haar 
toe”. Het staat Mike niet 
aan, maar zoals dat een 
goede vriend betaamt, 
stemt hij toch toe. Aan-
sluitend aan de dienst 
knoopt hij een gesprek 
aan met de dominee en 
stelt hem allerlei stomme 
vragen om hem bezig te 
houden. Op een gegeven 
moment raakt de domi-
nee geïrriteerd en vraagt 
waar hij eigenlijk mee 
bezig is. Mike voelt zich 
schuldig tegenover de do-
minee en bekent: "Mijn 
vriend heeft op dit mo-
ment een slippertje met 
uw vrouw en vroeg mij u 
aan de praat te houden”. 
De dominee glimlacht, 
legt broederlijk een hand 
op Mike’s schouder en 
zegt: “Vriend, ik zou maar 
gauw naar huis gaan. 
Mijn vrouw is drie jaar 
geleden overleden”. 

Een man komt binnen 
in het bureau van een 
ambtenaar en bemerkt 
dat daar een insectenpro-
bleem heerst. “Wat zitten 
hier veel vliegen”, zegt de 
man. “Ik weet het”, zegt 
de ambtenaar “31”. 

“Mijn man heeft me ver-
laten!” Vriendin: “Och, 
trek het je niet aan, die 
komt wel weer terug!” Zij: 
“Dit keer niet!” Vriendin: 
“Hoezo niet?” Zij: “Hij 
heeft zijn modelspoor-
treintjes meegenomen!”

Er zaten twee mannen in 
een café. Zegt de ene te-
gen de ander: “Zie je die 
twee vrouwen daar?  Niet 
verder vertellen hoor... 
maar die blonde is mijn 
vrouw en die brunette is 
mijn geheime minnares”. 
“God,” antwoordde de an-
dere man, “ dat is ook toe-
vallig... bij mij is het net 
andersom”. 





Vanmorgen zat ik op een 
bank in het park naast 
een zwerver. “Vorige week 
had ik nog alles”, zei hij. 
“Een kok maakte mijn 
eten klaar, mijn kamer 
werd gepoetst, mijn kle-
ren werden gewassen en 
ik had een dak boven het 
hoofd”. “Wat is er dan ge-
beurd?” vroeg ik, “Drugs? 
Gokken? Een vreemde 

vrouw?” “Nee hoor”, antwoordde hij, 
“ik werd gewoon ontslagen  uit de ge-
vangenis”.

“Wie“, schreeuwt de baas tegen zijn se-
cretaresse, “heeft u verteld dat u hier 
elke dag kunt luieren, alleen maar om-
dat ik u een paar keer kuste?“ Glim-
lachend antwoordt de secretaresse: 
“Mijn advocaat!“



hij: “We moeten toch eens 
een nieuwe koekoeks-
klok aanschaffen”. “Oh 
ja schat, waarom?”, vroeg 
ik enigszins ongerust. 
“Wel vannacht riep de 
klok drie maal “koekoek”, 
vervolgens riep hij “shit, 
shit”,  daarna riep hij nog 
vier maal “koekoek”. Toen 
gaf hij over in de hal, riep 
weer drie maal “koekoek”, 
schoot in een slappe lach, 
en riep weer “koekoek”, 
liep naar de salon, trapte 
op de kat, viel over het sa-
lontafeltje, kwam naar de 
slaapkamer, nestelde zich 
naast mij in bed, toen nog 
een laatste “koekoek”, 
liet een scheet en viel in 
slaap. “Denk jij ook dat 
we een nieuwe klok moe-
ten aanschaffen?”

Now Open! for all things sweet

Arts tegen patiënt: „Ik 
stel voor dat u een uur 
per dag in de frisse lucht 
gaat wandelen“. Pa-
tiënt: „Vóór het werk of 
daarna?“ Arts: „Waarom, 
wat doet u eigenlijk voor 
werk? “Patient: “Ik ben 
postbode“.

Gisteravond ging ik met 
mijn vriendinnen naar 
een reünie. Ik verzekerde 
en beloofde mijn man dat 
ik stipt om middernacht 
thuis zou zijn. Maar de 
reünie was zo goed met 
borreltjes, hapjes, dan-
sen, nog meer borreltjes, 
dat ik de tijd vergat. Het 
gevolg was, dat ik om 3 
uur in de morgen thuis 
kwam,  poepeloere zat. Bij 
het binnenkomen riep de 
koekoeksklok drie maal 
“koekoek”. Beseffende dat 
mijn man dit zou kun-
nen horen, besloot ik nog 
negen maal koekoek” te 
roepen. Ik was zo fier op 
mezelf over mijn gevat-
heid en mijn idee om een 
klinkende ruzie te ver-
mijden met mijn man! Ik 
legde mij stilletjes naast 
hem en bedacht hoe slim 
en intelligent ik was ge-
weest. Tijdens het late 
ontbijt vroeg hij wanneer 
ik thuis was gekomen, 
waarop ik hem zei dat 
het stipt om middernacht 
was, zoals ik beloofd had. 
Hij vroeg niets meer, gaf 
zelfs de indruk voldaan te 
zijn over mijn antwoord. 
“Oef,  gered”, dacht ik. 
Na een lange stilte zei 



Marcel werkt in een au-
gurkenfabriek. Op een 
avond komt Marcel thuis 
en zucht tegen z'n vrouw 
Mariëtte: ‘Schat, ik heb 
toch zo’n vervelend pro-
bleem: ik heb de hele dag 
zo’n enorme drang om 
mijn penis eens in de au-
gurkensnijder te steken’. 
Marcel en zijn vrouw 
praten het uit en samen 
besluiten ze, dat als het  
weer gebeurt, de man 
zich voor deze wonderlij-
ke afwijking zal laten be-
handelen. Alles gaat goed 
totdat Marcel na twee 
weken plotseling midden 
op de dag thuiskomt. Ma-
riëtte schrikt en begrijpt 
dat er iets ernstig mis is 
en ze vraagt: ‘Wat is er 
gebeurd?’ Marcel zucht, 
gaat zitten en vertelt: ‘Ik 
kon me niet meer beheer-
sen en vandaag heb ik het 
gedaan, ik heb mijn penis 
in de augurkensnijder 
gestoken'. Nondeju nee 
zeg!’, zegt zijn Mariëtte 
vol afgrijzen, ‘En nu?’ ‘Nu 
ben ik ontslagen’, zucht 
Marcel. ‘En de augur-
kensnijder, wat is daar 
mee gebeurd?’, vraagt z’n 
vrouw.  Zegt Marcel: ‘Haar 
hebben ze ook ontslagen’.

„En uw vakgebied is dus 
tennis?“, vraagt de quiz-
master. De kandidaat 
antwoordt: „Dat is zo!“. 
De quizmaster: „En daar 
weet u werkelijk alles 
van?“ De kandidaat: „Ik-
ben ervan overtuigd, dat 
ik u elke vraag kan be-
antwoorden. Ik heb me 
uitstekend voorbereid!“ 
“Bravo, dan komt nu de 
prijsvraag: “Hoeveel ma-
zen zitten er in een ten-
nisnet?”

Een afrikaan vraagt aan 
een blanke arts: “Wat is 
dat, viagra?” Deze ant-
woordt: “Dat zijn pilletjes 
die u tot 8 maal per dag 
de liefde laten bedrijven”. 
De Afrikaan: “Oh, het is 
dus een kalmeringsmid-
del”. 

De juf vraagt: “Waarom 
noemen ze de taal die je 
thuis spreekt, je moeder-
taal?”  Jantje: “Logisch, 
want m’n vader komt 
nooit aan het woord!”



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 Bik
2016  Jan III   Cas di Arie  Jan Wortman www.limburgsekabrieten.com

Een moslim komt te over-
lijden en gaat naar de 
hemel. Hij is zeer opge-
wonden, want zijn leven 
lang heeft hij verlangd 
naar het ogenblik dat 
hij eindelijk Mohammed 
zal ontmoeten. Hij komt 
aan de hemelpoort en ziet 
een man met een baard. 
“Mohammed?”, vraagt 
hij.” Neen mijn zoon, ik 
ben Petrus. Mohammed 
zit hoger en Petrus wijst 
naar een ladder, die hoog 
in de wolken verdwijnt. 
Uiterst gelukkig omdat 
Mohammed hoger zit dan 
Petrus, begint onze mos-
lim de ladder te beklim-
men. Boven ontmoet hij 
een andere man met een 
baard. “Mohammed?”, 
vraagt hij. “Neen, ik 
ben Mozes. Mohammed 
zit nog hoger.” Moham-
med nog hoger dan Mo-
zes! Fantastisch en onze 
vriend vliegt de volgende 
ladder omhoog. Boven ge-
komen ziet hij alweer een 
man met een baard. “Mo-
hammed?”, vraagt hij nog 
maar eens. “Neen, ik ben 
Jezus. Mohammed zit op 
de hoogste verdieping.” 
Ongelooflijk, Moham-
med zit helemaal boven-
aan. De volgende ladder 
wordt in een ijltempo be-
klommen en boven staat 
een statige man met een 
baard. “Mohammed?”, 
vraagt onze moslim bui-
ten adem. “Neen, ik ben 
God. Maar je ziet er nogal 
vermoeid en dorstig uit. 
Wil je soms wat drinken?” 
“Ja, een koffie graag.” God 
draait zich om, klapt in 
de handen en roept: “Mo-
hammed, twee koffie!”

Een man komt een die-
renwinkel binnen en zegt: 
“Ik wil graag 30 spinnen, 
21 pissebedden en 35 
kakkerlakken”. De ver-
koper vraagt   nieuwsgie-
rig: “Wat wil je met al dat 
ongedierte?” Daarop zegt 
de man: “Ik ga binnenkort 
verhuizen en mijn oude 
huurbaas heeft me ver-
teld dat ik mijn woning 
in dezelfde staat moet op-
leveren waarin ik die be-
trokken heb”.

Een Mormoon zat naast 
een Ier op een vlucht 
van Londen. Nadat het 
vliegtuig opgestegen was, 
werden de drankbestel-
lingen opgenomen. De Ier 
vroeg een whiskey, die 
hem snel werd gebracht. 
De stewardess vroeg ver-
volgens aan de Mormoon 
of hij ook een alcoholisch 
drankje wilde. Hij ant-
woordde  vol walging, 
„Ik word liever op brute 
wijze verkracht door een 
dozijn hoeren dan dat ik 
met mijn lippen drank 
aanraak. „De Ier gaf zijn 
drank terug aan de ste-
wardess en zei: “Ik ook, 
ik wist niet dat we keus 
hadden“.

Een paartje zit bij de fy-
siotherapeut. De thera-
peut vraagt: „Wat kan 
ik voor u doen?“ De man 
antwoordt: „Zou u op ons 
willen toezien terwijl wij 
seks bedrijven?“ De the-
rapeut vindt het wel een 
vreemd verzoek, maar 
stemt toch toe. Als het 
paar klaar is, zegt de the-
rapeut: „Sorry, maar ik 
vind uw soort seks niets 
buitengewoons hebben”, 
en vraagt 80 euro voor de 
sessie. Hetzelfde herhaalt 
zich twee keer in de daar-
op volgende weken. Het 
paar heeft seks, betaalt 
80,- euro en verdwijnt 
weer. Na een paar we-
ken vraagt de therapeut: 
„Excuseer de vraag, maar 
wat probeert u eigenlijk 
te ontdekken?“ De man 
zegt: „Niets! Maar zij is 
getrouwd, naar haar kun-
nen we dus niet. Ik ben 
getrouwd, naar mij kun-
nen we dus ook niet. Het 
Holiday Inn vraagt 150 
euro voor een kamer, het 
Hilton 260 euro. Wanneer 
we naar u komen dan: 
a) hebben we een uitste-
kend alibi,  b) kost het ons 
slechts 80 euro... en c) het 
ziekenfonds betaalt ons 
65,50 euro terug”.

Man: “Ik wil eens even 
met u praten mijnheer. 
U weet dat uw hond mijn 
schoonmoeder vanmid-
dag is aangevlogen en 
haar in haar been heeft 
gebeten?” Andere  man: 
“ja, ik weet het, het spijt 
me ontzettend. Ik denk, 
dat ik de hond beter  weg 
kan doen”. Man: “Daar 
wilde ik het juist over 
hebben. Vertel maar eens 
wat hij moet kosten. Ik 
wil hem graag van u over-
nemen”.



ALAAF PRINS JAN DEN DERDE PABIEN,
60 JAAR KABRITU MESKLA
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