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Ut is veur mich ein groeëte iër en ein groeët  plezeer det ich dit 
joar ugge nieje Prins maag zien. Ich zal daorum probere, mich 
in de taal van ôzze Kabriete, ut Limburgs, tot uch te wende. 
Umdet Limburg miër dan twintig verschillende dialekte heët, 
heb ich oët ze allemoal wat weurt genoame, want Kabriete ziën 
multi-kulties.

Ich bin de Raod vaan Ellef, Prinsekommissie en Vors Frans 
ziër erkinteluk det zeë mich dees groeëte iër hebbe gegeave. 
Ich bin hiël erg trots det ich ein hiël jaor ut Kabrietenriëk maag 
regere en de Kabriete dit jaor maag veurgaon in de Carnaval 
same met mien groeëte steun Adjudant Jan en Prinses Brigitta.

Es emus mich 10 jaor geleje hat gezag det ich in ut jaor 2017 Prins vaan de Kabriete zou zien,  hat ich um veur gek 
verklaort. Maar jao, Kabriete det ziën geite die boeëte keutels schieëte verschrikkeluk vuël lol make. En daor geit ut 
oeteindeluk allemaol um tiedus de vastelaovend. Vandaor det ich direk jao heb gezag toen ze mich vroge of ik dit jaor 
de Prins van de Nieje Limburgse Kabriete woel ziën. Same met mien Prinses en de angere Kabriete gaon weej er dit 
jaor weer ein spetterend fees vaan make.

En mit de liefspreuk vaan ôzze gestorve Groeëtvors Huub, “Kabriete laot ut kaoke, Vastelaovend is aangebraoke”, wins 
ich uch allemaol ein dorstig Vastelaovendfees met vuël leut en beer. 

Eine goje Vastelaovend same,

Prins Arie I

Alààf,  Alààf, Alààf!

Uitreiking Wisselprijs "Slurpkabriet 2017" Boerenbal 2017



Lieve Kabrietinnekes en beste Kabrieten,

Vanaf 11-11 zijn we weer begonnen aan een 
nieuw carnavalsseizoen. 
Al 61 jaar vieren de Kabrieten Carnaval op 
Curaçao. Het carnavalsseizoen hebben we tra-
ditiegetrouw geopend met een kroegentocht. 
Niet zoals in het verleden lopend van snek naar 
kroeg en terug,maar met de Parandabus dit jaar. 
Van de Netto Bar via Het Achtertuintje eindi-
gend in Café Old Dutch op Petermaai. 

Het is tot nu toe een bewogen seizoen voor de 
Kabrieten geweest. Allereerst met het plotse-
linge overlijden van onze geliefde Marijke van 
der Steen waarvoor verder op in deze krant een 
In Memoriam. En door het sluiten van onze 
vaste Kabrietenkraal van de laatste 2 jaren, 
Café Santa Rosa. Cor namens de Kabrieten bedankt voor de gezellig tijd.. 

In december zijn we pas echt van start gegaan met de bekendmaking van 
onze nieuwe Prins. Ik ben er erg trots op dat ik dit jaar de Nieuwe Limburgse 
Kabrieten tijdens het Carnaval mag leiden. Hierna een spetterende nieuw-
jaarsreceptie bij Café Tap Maar In aan de Santa Rosa weg,ons bekende Polar 
bierproeven bij Licores Maduro en een gecombineerd boerenbal / verkleed-
bal bij Cafe 40-B waar we nog konden genieten van het heerlijke krenten-
brood van Karels Bakkerij. Al met al een geslaagd Carnavalsseizoen, dat we 
na de Marcha’s nog zullen afsluiten met het traditionele haringhappen.

De Nieuwe Limburgse Kabrieten trekken dit jaar natuurlijk ook weer mee 
met de Gran Marcha op zondag en de Marcha di Despedida op dinsdag- 
avond met ons vertrouwde nummer 11.

We hopen jullie allemaal weer te zien in de Marcha’s of langs de kant. Ik 
wens alle Kabrieten en de gehele bevolking van Curaçao 
alvast een fantastische Vasteloavend.

Alaaf

Prins Arie I, voorzitter van 
de Nieuwe Limburgse Kabrieten.

Prins Arie den Ieërste

"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

PROKLAMAATSIE vaan  
Prins Arie d'n Ieërste

 
Prins JAN d’n Derde 

 
Geboare in Hazerswoude 

 
Herboare as zeverlepje vaan Sjevemet 

 
Gevormd deur de wieëzen vaan de technisje schoeël  

 
Veurtreffelijk autodidact talent 

 
Ongernemer tot in de tieëne 

 
Bekind vaan Heintje Kool & Groeëtgrondbezitter vaan Paradise 

 
Jungste Markies vaan un Katwijkse antiekzaak 

 
Besjermhieër vaan ut Hazerswoudse bloemencorso 

 
Groeëthertog van zien sjtomerijenrieëk 

 
Baron van zien kleiërsjops 

 
Dansmeister op Antilliaanse en Zuëd-Amerikaanse muziek 

 
Ervaren wereldburger en wereldreiziger 

 
Oetgekeke op vüel vrouwe 

 
Belangstellend in de rest 

 
En geleefd bej ze allemoal 

Ervaren reiziger tussen Nederland en Curaçao 

 
Hobbiet geer met zien biljart 

 
Groeët  leefhöbber vaan water oet de brouwerei 

 
Groeëtmeister in het organiseren 

 
Gek op zien Brigitta 

 
En trotse vader vaan Leo, Arie en Salina 
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Nieje Limburgse Kabrieterieëk 
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Geboare in Dordrecht 

 
 Herboare as eine Spaubeekse kwakkert  

 
Gevormd deur de wieëzen vaan het VWO 

 
Studeerde 10 joar veur actuaris 

 
Bekind vaan Guardian  

 
Bedinker vaan os premies 

 
Rezideert in Sorsaka 

   
Jungste Markies vaan Spaubeek 

 
Veurzitter vaan de Nieje Limburgse Kabriete 

   
Hoofdsponsor vaan de Rolling Stones  

 
Groeëthertog vaan het cafeënriek op Curaçao 

 
         Groeët fan vaan voetbalclub Feyenoord 

 
Baron vaan het Pensioenenriek 

 



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:

Beste allemaal,

Enorm genoten heb ik in 
mijn prinsenbestaan. Een 
waar feest!
Met trots kijk ik terug op 
een prachtig jaar waarin 
ik met de prinsenstaf heb 
mogen  regeren over zo’n 
mooie trouwe groep van 
Kabrieten en volgelingen. 
Alom feest!

Een prachtig carnaval 
heb ik mogen leiden waar 
ieder weer voor onze belangen op is  gekomen, zoals 
veiligheid, respect en kabrieten trots in de optochten. 
Daar dank ik allen voor, die onze groep rijk is of een 
warm hart toedraagt.

De vele belangstelling van zowel publiek langs de lijn 
als bij onze feesten: mijn trots!
Jammer diegene die in mijn jaar ons zijn ontvallen , we 
zullen ze missen. Alaaf in mineur!
Met trots draag ik het prins zijn, de prinsenstaf en het 
gewaad over aan de nieuwe prins van de Nieuwe 
Limburgse Kabrieten, Prins Arie l, die deze eer zeker 
toekomt. Met alle bezieling  zal hij zijn krachten naar 
vermogen inzetten om er ook dit jaar weer een prach-
tig feest van te maken. 
Ik ben vereerd dit seizoen verkozen te zijn tot zijn adju-
dant.
Ook dit jaar gaat echt weer een geweldig jaar worden.

Dankbaar ben ik dat Licores Maduro, als importeur 
van Polar-bier, achter ons staat als nieuwe sponsor. 
Alaaf! 
Zonder de steun en inzet van deze firma was het niet 
mogelijk geweest om onze mooie en goed betaalbare 
volggroep te handhaven.  
Nogmaals: Alaaf Alaaf!! voor Polar en Licores Maduro. 

Ik sluit af met mijn boodschap van vorig jaar:
Vriendschap , vreugde , eerlijkheid en trouw, respect 
en inzet, vormen de basis om samen te werken naar
een gezellig en geslaagd carnavalsfeest.

Ik wens dan ook iedereen een hele fijne en feestelijke 
carnaval 2017 op ons prachtige eiland CURAÇAO. 

ALAAF  ALAAF .

Ex-Prins Jan lll
en adjudant van Prins Arie l
Alaaf!!.



PRINSE-SJLAGER  2017

Melodie: Sarie Marai

Tekst:  Jan Kools

POLARFEEST 2017

 Inleiding:

Kom - op - Kabrieten, tap - maar - in: ALAAAAAF!!

Refrein:

 Het kan de - Kabrieten niets verdommen,

             Het - leven - is - een - pijp kaneel:

             ‘t - Zal allemaal zeker - wel in - orde komen,

             ‘n - Ieder - zuigt en - krijgt zijn deel!

 Couplet 1:

               Het - Carnaval - bruist - weer op dushi - Korsou,

           Dit - is wat - ‘n - ieder - graag ziet:

             De Limburgse Kabrieten zijn weer zeker van plan, 

             Te - hossen en - te springen - zoals - altied!

 Refrein:

Het kan .....

 Couplet 2:

          Prins ARIE heeft - zich, zoals - iedereen - weet,

             Geschaard in - de - lange - Prinsenrij:

             Met groots gebaar krijgt - hij heel - veel - voor - elkaar,

   De - Nieuwe - Kabrieten - zijn weer reuze blij!

Refrein:2

Het kan .....

Couplet 3:

            Zijn glimlach, zijn charme zijn - alom bekend,

           POLAR - blijft - zijn - grote - favoriet:

             De - Kabrieten - Raad - van - Elf houdt het bierglas half vol,

         Dit - kent - op - Curaçao zijn weerga niet!!  

Op donderdagavond 16 februari vond de traditionele jaarlijkse bierkeuring 
plaats door Prins Arie l, de voltallige Raad van Elf en veel sympathisanten 
van de Nieuwe Limburgse Kabrieten.

Op uitnodiging van Licores Maduro en Polar waren de Nieuwe Limburgse 
Kabrieten en vele genodigden op komen dagen om het door onze hoofd-
sponsor op de lokale markt geleverde Polarbier deze avond aan een diep-
gaande en uitgebreide kwaliteitstest te onderwerpen. Dit is inmiddels een 
jaarlijkse traditie aan de vooravond van Carnaval. De Nieuwe Limburgse 
Kabrieten  willen zichzelf ervan overtuigen dat zij onbezorgd het aan-
staande carnavalsfeest tegemoet kunnen zien. Een test waarvoor Polar 
wederom met vlag en wimpel is geslaagd. De kwaliteit bleek ruim aan de 
verwachtingen te voldoen.

Als locatie was de keuze dit jaar gevallen op het kakelverse terras dat Lico-
res Maduro onlangs heeft laten aanleggen tussen de Dokweg en de kop-
gevel van het bedrijfspand. Op dit terras was een gezellige bar geplaatst 
en de boel was verder met diverse attributen en vlaggen feestelijk opge-
pimpt. Deze locatie bleek uitermate geschikt te zijn en de naar schatting 
ruim 60 gasten deden zich te goed aan het vorstelijk nat in deze geïmpro-
viseerde Kabrietenkraal. De sfeer was geweldig en de vele gepresenteerde 
hapjes gingen er vlot in.

Het management van Licores Maduro was ruim vertegenwoordigd en had 
er voor gezorgd dat het haar gasten aan niets ontbrak. Zowel Kabrieten als 
management maakten gretig van deze gelegenheid gebruik om elkaar be-
ter te leren kennen en de relatie verder uit te diepen. Immers is de relatie 
met Licores Maduro als hoofdsponsor nog vrij pril. Beide partijen zijn er-
van overtuigd dat uit deze wederzijdse samenwerking op termijn iets heel 
moois zal opbloeien.

Na afloop keerde iedereen voldaan huiswaarts in de wetenschap aan een 
bijzondere en gezellige happening te hebben deelgenomen. Kortom, ook 
nu weer slaagde Polar voortreffelijk en kregen we de verzekering, dat er 
ruimschoots voldoende voorraad is om van karnaval weer een groots fes-
tijn te maken. Rest nog een dankjewel richting bedienend personeel, dat 
zich uitmuntend van zijn taak heeft gekweten.

Alààf Polar en Licores Maduro, bedankt 
!!

Management Polar

De mensen druppelen binnen



Een leraar vraagt aan zijn leerlingen: 
“Wat is volgens jullie een mooie dood?” 
Een klein meisje achter in  de klas zegt: 
“Dat is sterven zoals mijn opa”. “Ah, ja”, 
zegt de leraar, “en hoe is je opa gestor-
ven?” “In zijn slaap”, zegt het meisje. 
“Inderdaad”, zegt de leraar, “in je slaap 
sterven is een mooie dood. Kan er iemand 
een voorbeeld geven van een erge dood?” 
Weer zegt hetzelfde meisje achterin: “Dat 
is sterven zoals de vrienden van mijn 
opa”. “En hoe zijn die vrienden dan 
gestorven?” vroeg de leraar. “Die zaten 
bij opa in de auto... toen hij in slaap viel!”

www.limburgsekabrieten.com

Zoon van een boer: “Waarom 
heb je tegen die man gezegd 
dat we geen druppel benzine in 
huis hebben? In de schuur staat 
toch genoeg!” “Tja, dat is nou 
een kwestie van zaken doen. 
Als ik die man benzine had 
verkocht, was dat misschien 
voor vijf gulden geweest. Nu 
heb ik hem met de tractor 
naar een tankstation in de stad 
gesleept voor 50 gulden”. 

Eerste vriend: ”Ik heb je maar 
niet opgezocht toen je in het 
ziekenhuis lag, want ik heb in 
de krant gezien dat het goed 
met je ging”. Andere vriend: 
“In de krant? Hoe kan dat 
dan?” Eerste vriend: “Ik heb 
iedere dag de overlijdensad-
vertenties nagekeken”. 

Tante wil haar neefjes graag te logeren 
hebben, maar twee tegelijk vindt ze wat 
te veel van het goede. De jongens moeten 
onderling maar uitmaken wie het eerste 
mag komen. Een week later komt de 
jongste. “Wel”, zegt tante, “hoe hebben 
jullie het opgelost?” “We hebben erom 
geloot”, zegt het neefje. “Aha, jij was de 
gelukkige winnaar”. “Nee tante, ik heb 
verloren”.

Een mooie vrouw, met alles er op en 
er aan, komt bij een arts en beklaagt 
zich over de lusteloosheid van haar man. 
De arts zegt: ”Voeg bij iedere maaltijd 
twee lepels honing toe, dat is een oud 
natuurheilmiddel maar zéér goed voor de 
potentie!!!” Na drie maanden ontmoet zij 
de arts opnieuw en die vraagt haar of de 
voorgeschreven remedie succesvol was?  
‘’Ja ja dokter, zoemen en brommen doet 
hij al, maar steken nog altijd niet!‘’

Een man had een super moder-
ne automatische wasmachine 
gekocht bij Wimco en thuis 
laten afleveren. Zijn blonde 
vrouwtje laat ‘m door de leve-
rancier plaatsen en aansluiten. 
Bij thuiskomst vindt de man 
zijn vrouw naast de draaiende 
wasmachine, volledig naakt. 
De man vraagt: “Wat betekent 
dit?” De vrouw antwoordt: “In 
de handleiding staat: de eerste 
maal wassen zonder kleren”. 



www.limburgsekabrieten.com

Een stokoude man zat in een 
park op een bankje te hui-
len toen er een jonge dame 
naast hem kwam zitten en hem 
vroeg wat er aan de hand was. 
“Mevrouw, ik heb thuis een 
vriendin van 30 jaar met prach-
tige borsten, een kontje om 
je vingers bij af te likken. We 
hebben alle dagen sex en ze 
doet dingen waar iedere man 
van droomt”. “Maar waarom 
huilt u dan?” “Ik weet verdorie 
niet meer waar ik woon”.

Tandarts tegen jongeman in 
behandelstoel: “Deze tand 
moet er beslist uit. Ik geef je 
een spuitje om te verdoven 
en kom dan dadelijk terug”. 
Patiënt: “Nee, niet doen. Ik 
haat naalden en weiger een 
spuit”. Tandarts: “Geen pro-
bleem, dan geef ik je wat lach-
gas om te verdoven”. Patiënt: 
“Absoluut niet, van lachgas 
blijf ik dagenlang doodziek”. 
Tandarts: “Dan geef ik je wel 
een pilletje”. Patiënt: “Wat is 
het?” Arts: “Viagra”. Patiënt: 
“Helpt dat? Verzacht dat de 
pijn?” Tandarts: “Nee, maar 
dan heb je iets om je aan vast 
te houden terwijl ik die tand 
trek”.

Meneer pastoor komt 
Christianneke tegen op 
straat.”Wat is er Christianne, je 
kijkt zo triest”. “Och  meneer 
pastoor”, zegt Christianne, “u 
weet dat mijn Edgard drinkt, 
maar nu krijg ik de laatste 
tijd ook nog slaag”. “Dat is 
wel erg”, zegt meneer pastoor, 
“maar probeer het vol te hou-
den en schenk hem vergiffe-
nis”. “Dat heb ik al drie keer 
geprobeerd meneer pastoor, 
maar hij heeft ‘n maag van 
beton”.

Patient: “Ik lijd aan slape-
loosheid”. Arts: “Aha. Ik 
zal u een goed potentiemid-
del voorschrijven”. Patient: 
“Hmmm, en daarvan moet ik 
in slaap vallen?” Arts: “Nee, 
dat niet. Maar het wakker blij-
ven wordt dan voor u wezen-
lijk amusanter”.

Een man zegt tegen zijn col-
lega tijdens de koffiepauze: 
“Mijn vrouw had een grappige 
droom vannacht. Ze droom-
de dat ze met een millionair 
getrouwd was”. Collega: “Dan 
heb je behoorlijk geluk. De 
mijne droomt dat ook, maar op 
klaarlichte dag en is voortdu-
rend aan het shoppen!”



www.limburgsekabrieten.com

Een man moet van zijn vrouw 
boodschappen doen. Met enige 
tegenzin gaat hij van huis en 
loopt naar de dorpswinkel. 
Op de deur hangt een bordje 
met de waarschuwing: “Pas 
op voor de hond”. Binnen 
ziet hij naast de toonbank een 
stokoude hond liggen die in 
diepe slaap is. “Is dit de hond 
waar de mensen voor op moe-
ten passen?” vraagt hij aan de 
winkelier. “Het beest ziet er 
niet erg gevaarlijk uit, waarom 
die waarschuwing?” “Omdat 
de klanten telkens over hem 
struikelden!”

Vijf Duitsers in een Audi 
Quattro komen aan bij de 
Italiaanse grens. De Italiaanse 
grenspolitie houdt hen aan en 
zegt: “Het is illegaal om met 
vijf personen in een Quattro 
te zitten”. “Wat bedoelt u met 
het is illegaal?”, vraagt de 
Duitse bestuurder verbaasd. 
“Quattro betekent vier”, zegt 
de Italiaanse grenspolitie. 
“Quattro is de naam van de 
auto”, zegt de Duitser stomver-
baasd. “Hier kijk in de papie-
ren: deze auto is ontworpen 
voor 5 personen”. “Dat is niet 
mijn schuld”, zegt de agent. 
“Quattro betekent vier. U heeft 
vijf mensen in uw auto zitten 
en u overtreedt dus de wet”. 
De Duitser reageert zeer geïrri-
teerd: “ Idioot, haal je supervi-
sor, ik wil iemand spreken die 
intelligenter is dan u”. “Sorry”, 
zegt de Italiaanse agent, “dat 
zal niet gaan. Hij is druk bezig 
met twee personen in een Fiat 
Uno”.

Na de huwelijksnacht roept 
de jonge bruid de kamerbe-
diening: “Brengt U mijn man 
alstublieft een stevige portie 
sla en wat wortelen.” “Anders 
niets?” “Nee. Ik wil alleen 
weten, of hij ook vreet als een 
konijn”.

De vrouw van de dominee in 
een heel klein dorp is in ver-
wachting van het zevende kind 
en de dominee vraagt de kerk-
raad om een loonsverhoging. 
De kerkraad discussieert of dit 
wel kan en hoeveel dan wel. 
Om de kerkraad over de streep 
te trekken, staat de dominee 
op, vouwt zijn handen en sluit 
zijn ogen waarna hij zegt: 
“Een baby is een geschenk 
van God en ieder geschenk 
van Hem moeten wij aanne-
men”. Waarop de stem van 
een oud vrouwtje achteruit de 
zaal komt: “Regen is ook een 
geschenk van God, maar als 
we er teveel van krijgen trek-
ken we een rubberen jas aan”.



www.limburgsekabrieten.com

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

“NIEUW en UNIEK op Curacao”

Een arts zegt verwijtend tegen 
zijn patiënt: "Uw cheque is 
teruggekomen!" Daarop de 
patiënt: "Mijn reuma ook!"

 Klaas tegen Peter: "Weet jij, 
hoe de ooievaar de kindertjes 
brengt?" "Nee, hoe dan?" "Hij 
heeft een bakfiets met voor 
een korf en achter een bagage-
drager. Voor in de korf doet hij 
de knappe babies, achterop de 
lelijke. Voor die voorin zingt 
hij altijd een liedje. Weet je 
hoe dat gaat?" "Nee, hoe dan?" 
Daarop zegt Klaas: "Dan heb 
jij vast achterop gezten". 

Karel had eindelijk zijn 
kaarten voor de WK finale 
voetbal gekregen. Nadat de 
wedstrijd begonnen is, vraagt 
een man achter hem of de 
plaats naast hem vrij is. “Ja”, 
zegt Karel, “die plek is niet 
bezet”. “Ongelofelijk”, zegt 
de man achter hem, “eigen-
lijk is die plaats ook voor 
mij. Mijn vrouw zou eigen-
lijk meekomen, maar ze is 
helaas overleden“. “Hoe is het 
in hemelsnaam mogelijk dat 
iemand een kaartje heeft voor 
de WK-Finale voetbal, bijna 
het grootste sportevenement ter 
wereld, en dat zo iemand dan 
niet op komt dagen?” “Nou”, 
zegt Karel “dit is de eerste 
finale dat we niet samen zijn in 
20 jaar”. “Oeps”, zegt de man 
achter hem, “sorry, dat wist ik 
niet, het spijt me. Maar kon je 
dan niemand anders vinden, 
een vriend of een kennis, om 
mee te nemen?” Karel schudt 
zijn hoofd. “Nee, iedereen is 
naar de begrafenis”.

Juanita wil graag een loonsver-
hoging. Madame is verbaasd: 
“Waarom zou ik je meer 
moeten betalen?” “Omdat 
ik beter strijk dan u, me-
vrouw. Uw man heeft het zelf 
gezegd.” “Werkelijk?” “En hij 
zegt ook, dat ik beter kook 
dan u”. En ze gaat verder: “En 
bovendien ben ik beter in bed 
dan u”. Madame (woedend): 
“En dat heeft mijn man ook 
gezegd?” “Nee, Madame, de 
tuinman”. Juanita heeft haar 
loonsverhoging gekregen! (de 
tuinman is echter op staande 
voet ontslagen)

Ik kreeg van een vriend een 
heel goede fles whisky, maar 
ik was met de fiets en was 
bang dat ik ging vallen en 
de fles zou breken. Daarom 
besloot ik maar de fles eerst 
leeg te drinken en maar goed 
ook, want ik ben zeker acht 
keer gevallen met de fiets!
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Een 75-jarige man kreeg na 
een consult van de arts een 
glazen potje mee naar huis om 
daar een spermamonster in te 
doen voor onderzoek met het 
verzoek het de volgende dag 
bij hem af te geven. De man 
ging ’s anderendaags naar het 
spreekuur en gaf de arts het 
potje terug, net zo schoon en 
leeg als hij het ontvangen had. 
De arts keek hem verbaasd aan 
en verwachtte kennelijk een 
toelichting. De man vertelde 
wat er gebeurd was. “Eerst 
probeerde ik het met mijn 
rechterhand, maar niets hoor. 
Toen met mijn linker, weer 
niets. Daarna vroeg ik mijn 
vrouw om hulp. Zij probeerde 
het ook eerst met de rechter- 
en daarna met de linkerhand. 
Alweer niets. Ze probeerde 
het zelfs met de mond, eerst 
zonder gebit en daarna met. 
Weer geen succes. Ten einde 
raad hebben we Arlène, onze 
buurvrouw erbij gehaald. Zij 
probeerde het achtereenvol-
gens met beide handen, tus-
sen haar dijen en zelfs tussen 
haar borsten. En nog steeds 
niets”. De arts was geschokt. 
“U hebt het aan uw buurvrouw 
gevraagd?’ De oude man ant-
woordde: “Ja, maar wat we 
alledrie ook deden, door onze 
arthritis konden we het potje 
niet open krijgen”.

Het echtpaar heeft aparte slaap-
kamers. Midden in de nacht 
schrikt de man wakker door 
het geschreeuw van zijn vrouw. 
Hij rent naar haar slaapkamer 
en ziet nog net een vreemde 
kerel uit het raam springen. 
"Hij heeft zich aan me vergre-
pen", snikt ze. "Maar Margot, 
waarom heb je dan niet veel 
eerder geschreeuwd?", vraagt 
de geschrokken man. "Omdat 
ik eerst dacht dat jij het was. 
Maar toen hij daarna voor de 
tweede keer...". 

Een oude man gaat naar een 
bordeel om zich eens goed 
te laten verwennen. De baas 
brengt hem naar een jong 
meisje dat voor alles in is. 
Verzekerd zegt het meisje: 
“Opa, kleed je maar uit dan 
ga ik je aan de goede oude 
tijd laten terug denken”. De 
oude man kleedt zich snel uit 
waarop het meisje al zijn kle-
ren door het raam naar bui-
ten gooit.”Hé, wat doe je nu, 
ben je gek geworden?” riep 
de oude man boos.”Maak je 
maar geen zorgen opa”, zei ze, 
“ik ga de hele nacht de liefde 
met je bedrijven. Morgenvroeg 
heb je zoveel gewicht verloren 
dat je kleren veel te groot zul-
len zijn”. Het meisje kleedt 
zich nu op haar beurt uit. De 
man doet nu hetzelfde met 
haar kleren en kiepert ze door 
het raam. “Hé, wat doe je nu 
opa?”, riep ze. “Maak je niet 
druk”, zei hij, “tegen de tijd dat 
ik met je klaar ben is de mode 
veranderd”.

In een museum in Caïro wordt 
de schedel van Cleopatra geex-
poseerd. Er naast ligt een klei-
nere schedel,  zonder inscrip-
tie.  Een bezoeker  vraagt aan 
de gids: „En van wie was deze 
hier dan?''. „Ook van Cleopatra, 
maar deze stamt uit de tijd dat 
ze nog een kind was".

Bij een verkeerslicht stopt een 
motorrijder achter een auto. 
Na een paar seconden valt de 
motorrijder plotseling om. 
De autobestuurder die een en 
ander in zijn spiegel heeft zien 
gebeuren stapt uit en helpt de 
man weer op zijn motor. Bij het 
volgende verkeerslicht gebeurt 
precies hetzelfde. Bij het derde 
verkeerslicht ligt de motorrij-
der weer op de grond en vraagt 
de bestuurder: "Vertel me eens 
kerel, wat is er met jou aan de 
hand? Bij elk stoplicht sla je 
tegen de vlakte". De motor-
rijder zegt helemaal overstuur: 
Ïk weet het ook niet, maar 
mijn vrouw en ik zijn giste-
ren gescheiden”. Automobilist: 
"Wat heeft dat er dan mee te 
maken?" Motorrijder: ''Nou, 
zij heeft het zijspan gekregen".

Een vrouw gaat op vakantie 
naar Cuba en ontmoet daar een 
gespierde Cubaanse macho. 
Ze begint te flirten en dan-
sen en uiteindelijk belanden 
ze aan het eind van de avond 
in bed, waarbij ze elkaar, tij-
dens stomende seks, alle hoe-
ken van het bed laten zien. Na 
de daad, vraagt de vrouw de 
Cubaan naar zijn naam. “Die 
vertel ik je liever niet” zegt hij. 
“Telkens als ik dat vertel lacht 
iedereen”. Zo verstrijken dus 
15 vakantie dagen: Ze dansen, 
drinken daiquiris, mojitos en 
vrijen op volle snelheid. Aan 
de vooravond van de terug-
reis, dringt de vrouw erop aan 
dat de man zijn naam vertelt 
en tenslotte overtuigt ze hem. 
“Mijn naam is Sneeuw” zegt 
de Cubaan. Als de vrouw dat 
hoort, knikt ze zowat dubbel 
van het lachen. “Zie je wel” 
zegt hij. “Ik vertelde je dat 
iedereen moet lachen om mijn 
naam. Jij bent net zo”. “Nee, 
sorry. Ik lach niet om je naam. 
Ik dacht alleen aan mijn man’s 
gezicht wanneer ik hem vertel 
dat ik gedurende 15 dagen in 
Cuba, elke dag 20 centimeter 
sneeuw heb gehad”. 

Een blondje bestelde een pizza 
en de ober vraagt of hij hem in 
zes of acht stukken moet snij-
den? “Snij maar in zes”, zegt 
ze, “acht krijg ik nooit op”. 
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Een Surinaamse kapper is trots 
op zijn papegaai en zet ‘m bui-
ten voor z’n zaak. Maar iedere 
keer als Julia, een mooie dame 
van 25 jaar, voorbij komt, roept 
de papegaai: “Daar is ze, onze 
hoer!” Na een tijdje begint 
Julia dat beu te worden en 
doet ze haar beklag bij de kap-
per. De kapper begrijpt haar en 
beslist de papegaai te straffen 
door hem helemaal zwart te 
schilderen. “Volla”, zegt hij, 
“nu ziet hij er uit gelakt als 
een mottige kraai en dat blijft 
zo, zolang hij niet braaf is”. 
Als Julia de volgende dag pas-
seert, zwijgt de papegaai in alle 
talen...! Natuurlijk is ze ver-
wonderd over die verandering 
en ze zegt tegen de papegaai: 
”Jij met je grote smoel, nu heb 
je minder praatjes hè?” Waarop 
de papegaai antwoordt: “Als ik 
mijn smoking aan heb, praat ik 
niet met hoeren”.

Iemand die wakker wordt uit 
de narcose, komt tot de ont-
dekking, dat niet alleen zijn 
blindedarm, maar ook zijn 
amandelen ontbreken. De 
chef-chirurg zegt ter veront-
schuldiging: "De operatie was 
rechtstreeks op scherm te vol-
gen voor de studenten in de 
collegezaal. Na de blindedarm-
operatie kreeg ik zo’n overwel-
digend applaus dat ik nog een 
toegift moest geven ".

Een oudere dame rijdt op de 
snelweg als haar mobieltje 
gaat. Haar man is aan de lijn 
en zegt: “Ik wil je even waar-
schuwen. Op de radio wordt 
net gezegd, dat op jouw weg 
een spookrijder gesignaleerd 
is”. “Nou”, zegt de vrouw, “ik 
heb het ook gemerkt, maar het 
zijn er wel honderd”.

Peter wordt gebeld door een 
medewerker van zijn huis-
bank: "Ik wil U erop wijzen 
dat uw rekeningstand momen-
teel meer dan 4.000 euro in de 
min is!" Daarop zegt Peter: 
"Wat was het saldo een week 
geleden?" De bankbediende 
stamelt: "6.000 euro positief". 
Waarna Peter droog zegt: “En, 
heb ik u dan toen ook gebeld?"

Rechter: 'Ik ken u toch! Heb 
u al duizend keer gezien, u 
bent toch zeker voorbestraft!" 
Verweerder: "Nee, ik ben por-
tier bij het Eros-Center".

“Mama, wat doet de ooievaar 
eigenlijk als hij de kinderen 
heeft afgeleverd?” “Op de 
bank liggen en voetbal kijken”.
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Een Vlaams boerke wordt 
bezocht door de Belasting en 
Economische Inspectie. Hij 
wordt gecontroleerd omdat hij 
zijn werknemers niet correct 
zou betalen. “Ik zou graag de 
lijst zien van uw werknemers 
en hun lonen”, zegt de contro-
leur. “Wel”, zegt de boer, “er is 
mijn meesterknecht die werkt 
hier nu drie jaar. Ik betaal hem 
€ 400 per week plus kost en 
inwoning. “Er is ook nog de 
kokkin. Zij werkt hier nu 18 
maanden en verdient € 300 
per week plus kost en inwo-
ning”. “Tenslotte is er nog ene 
die wat simpel is. Die werkt 
ongeveer 18 uur per dag en 
doet 90 % van het werk op de 
boerderij. Hij verdient € 10 per 
week, betaalt zijn eigen kost 
en inwoning en ik koop hem 
iedere zaterdagavond een fles 
whiskey. Af en toe slaapt hij 
bij mijn vrouw”. “Dat is de 
kerel waar ik mee wil praten, 
diene simpele”, zegt de con-
troleur. “Hij staat hier voor je”, 
zegt de boer.

Voor het verkeerslicht stopt 
een agent te paard. Er komt een 
klein meisje op een fiets naast 
hem staan. De agent bekijkt 
haar en zegt: "Heb je die fiets 
van de kerstman?" "Ja", zegt 
het meisje. De agent geeft het 
meisje een reprimande en 5 € 
boete want ze heeft geen bel. 
Het meisje vraagt dan: "Hé 
agent, hebt u dat paard ook van 
de kerstman" De agent speelt 
het spel mee en zegt: "Ja". "Als 
je de volgende keer weer een 
paard wenst, zeg dan tegen de 
kerstman, dat de lul eronder 
hoort en niet er boven op".

“Die Jansen overdrijft wel zeg. 
Zijn vrouw is al meer dan een 
jaar dood en nog steeds laat 
hij het koppie hangen!” “Nee, 
daarom is dat niet. Hij is intus-
sen weer getrouwd”.

De dokter schreef één van zijn 
oudere patiënten een hoorap-
paraat voor. De man zag er erg 
tegenop om het ding te dragen, 
maar toen hij inzag dat het nau-
welijks zichtbaar was, besloot 
hij het toch te proberen. Een 
maand later kwam hij op con-
trole. “Hoe gaat het?” vroeg de 
dokter. “Wel, ik heb de afge-
lopen maand dingen gehoord 
die ik nog nooit gehoord had”. 
“Dat is prachtig!” zei de dok-
ter. “En wat zegt uw familie 
daarvan?”  “O, ik heb hen nog 
niets verteld. Ik amuseer mij 
rot en ik heb mijn testament al 
viermaal veranderd”.
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‘s Avonds laat komt een oudere 
heer thuis nadat hij poker heeft 
gespeeld. Bij de deur wordt 
hij verontwaardigd opgewacht 
door zijn vrouw, die hem met 
heftige verwijten bestookt. "Je 
hoeft je niet zo op te winden", 
zegt de man, "pak je spullen, ik 
heb je verloren aan een andere 
speler". "Hoe kun je zoiets 
vreselijks doen?", zegt zijn 
vrouw met de mond wijd open 
van verbazing. “Nou”, zegt hij, 
“was niet zo gemakkelijk. Ik 
moest met vier azen passen".

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.

Impotent is als je wil, maar 
niet kunt. Frigide is als je kunt, 
maar niet wil. Nog erger is 
seniel. Dat is, als je nog steeds 
kunt en nog steeds wilt, maar 
je je niet meer herinnert wat!

Examen natuurkunde: geluid 
en licht. De eerste kandidaat 
komt het lokaal in. De prof: 
"Wat is sneller, het geluid of 
het licht?" De student: "Het 
licht." De prof: "Mooi, en 
waarom?" De student: "Als ik 
de radio aanzet, komt errst 
het licht en daarna het geluid" 
De prof: "Eruit!!" De tweede 
kandidaat. Dezelfde vraag. 
Antwoord: "Het geluid". De 
prof: "Hoezo?" De student: 
"Als ik mijn tv aanzet, komt 
eerst het geluid en daarna het 
beeld." De prof: "Eruit!" De 
prof vraagt zich af, of zijn 
studenten zo dom zijn of zijn 
vragen te moeilijk zijn. De 
derde kandidaat. De prof: "U 
staat op een heuvel tegenover 
een kanon dat in uw richting 
wordt afgevuurd. Wat neemt 
u het eerst waar? Het mon-
dingsvuur of de knal?" De stu-
dent: " Het mondingsvuur ". 
De prof is verheugd en vraagt: 
"Kunt u dat uitleggen?" De 
student denkt even na en zegt 
dan: "Nou ja, de ogen zijn 
immers verder naar voren dan 
de oren".

Edith tegen Irma: "Je verloofde 
stottert wel erg". Irma: "Dat 
geeft niets. Als we getrouwd 
zijn heeft hij sowieso niets 
meer te zeggen". 

Een leerling gaat met zijn viool 
naar muziekles. Daar aange-
komen opent hij de vioolkist, 
ziet er een pistool in liggen 
en begint hartelijk te lachen. 
De muziekleraar zegt: "Maar 
jongeman, dat is toch levens-
gevaarlijk. Dat is toch niet om 
te lachen!" Daarop zegt de 
leerling: "Eigenlijk niet, maar 
ik bedenk net, dat mijn vader 
nu met mijn viool in de bank 
staat”. 



www.limburgsekabrieten.com

Drie mannen gaan naar de 
hemel. Vraagt Petrus de eer-
ste: "Hoe vaak ben je ontrouw 
bent?". Daarop antwoordt de 
man: "Wel, als ik eerlijk ben, 
één keer". Daarop zegt Petrus: 
"O.k. u krijgt een Porsche". En 
hij wendt zich tot de tweede 
man, "Hoe vaak heb jij over-
spel gepleegd?" "Nou", zegt 
deze "zo’n tien keer zal het 
al met al wel geweest zijn. 
"Wel", zegt Petrus, "dat is net 
genoeg voor een middelgro-
te auto", en wendt zich met 
dezelfde vraag tot de derde 
man. Hij antwoordt: "Ik ben 
ongeveer 50 keer vreemd 
geweest". "Mmm," antwoordt 
Petrus, "dan krijg je maar een 
klein autootje." Na drie weken 
ontmoeten de drie mannen 
elkaar. De man met het kleine 
autootje is ziedend van woede. 
Belangstellend vragen de beide 
anderen wat er gaande is. De 
derde man antwoordt: "Ik ben 
net mijn vrouw tegengekomen 
op een roestige fiets".

Een oud echtpaar maakt een 
wandeling met de hond. Er 
komt een politieagent aanlo-
pen, die de hond bekijkt, zijn 
wapen trekt en hem neerschiet. 
Het echtpaar reageert uiteraard 
verbijsterd en vraagt naar het 
waarom. Hierop reageert de 
agent met: “Hij heeft de schurft 
en dat is hoogst besmettelijk". 
De vrouw: "En waaraan kun 
je dat zien?“ "Aan de starende 
blik, de hangwangen, de kale 
plekken op zijn kop en de 
hangende staart.  "Snel“, fluis-
tert de vrouw tegen haar man, 
"maak dat je wegkomt".

Als je tijdens je werk dagelijks 
tien minuten gebruik maakt 
van het toillet, heb je jaar-
lijks twee weken betaald verlof 
extra.

Het echtpaar zit in de bios-
coop. "Of ze op het einde wel 
gaan trouwen?", vraagt hij 
zachtjes aan zijn vrouw. "Vast 
en zeker", fluistert ze, "zulke 
films lopen zelden goed af". 

Mevrouw Kaiser gaat voor 
de kerst naar de supermarkt 
en wil graag een eend. 'Wat 
voor een moet het zijn? Een 
Nederlandse, een Mexicaanse 
of een Argentijnse?”,  vraagt de 
verkoopster. "Dat kan me niet 
schelen, want ik wil ‘m eten en 
niet ermee praten!"



Een agent ziet twee sinter-
klazen lopen en vertrouwt dit 
niet helemaal. Hij houdt ze 
aan en verlangt hun sedula. 
Onmiddellijk knijpt een van 
beide er tussen uit. De agent zet 
direct de vervolging in en als 
hij hem te pakken heeft toont 
de sinterklaas hem heel rustig 
zijn sedula, die volkomen in 
orde blijkt te zijn. “Waarom 
bent u er als een haas van door 
gegaan? Uw sedula is immers 
in orde!” “Ja, dat weet ik wel, 
maar mijn collega heeft er 
geen!
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„Lieverd, we zijn volgende 
maand vijftig jaar getrouwd. 
Hoe gaan we dat vieren?“ 
„Met een minuut stilte“.

Onderwijzer: “Wat is de rug-
gengraat?” Leerling: “Dat is 
een stok, die door ons lichaam 
gaat. Aan de ene kant zit ons 
hoofd en op de andere kant zit-
ten we”. 

Een vrouw staat voor het sla-
pen gaan naakt voor de spie-
gel, richt haar blik op haar 
spiegelbeeld en zegt met een 
zucht tegen haar man: "Als ik 
mezef zie voel ik me erg oud. 
Mijn huid is gerimpeld en slap, 
mijn borsten hangen tot aan 
mijn middel en mijn kont is te 
dik. Kun je eigenlijk nog iets 
positiefs over mijn lijf beden-
ken, dan voel ik me misschien 
wat beter". Hij denkt even na 
en zegt dan: "Nou in ieder 
geval lijken je ogen volledig 
in orde". 

Zoon tegen zijn vader: ”De 
elektriciteit wordt weer duur-
der. Je kunt blij zijn dat ik geen 
licht ben”.

Ik ging samen met mijn vrouw 
eten in een restaurant. Om de 
één of andere reden nam de 
kelner mijn bestelling als eer-
ste op. Ik zei; “voor mij een 
rumpsteak a.u.b.”. Deze vroeg: 
“Maakt u zich dan geen zorgen 
over de dolle koe?” “Neen, ze 
kan zelf bestellen”. En toen is 
de ruzie begonnen…..  

“Papa, ik wil a.s. zondag gaan 
bungeejumpen”. “Komt niets 
van in, jongen. Je leven is 
dankzij een inferieure rubber 
begonnen en ik wil niet dat het 
ook daardoor eindigt”.



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
2017  Arie I  Cas di Arie  Arie van der Linden
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Twee dames van 80 jaar (Bep 
en Truus), zitten sinds hun  
aankoop van een 2de hands 
auto elke ochtend tussen 11.00 
en 13.00 uur  in dat autoo
tje. Op zichzelf niets bijzono
ders, maar zij starten de auto 
nooit en rijden er helemaal niet 
mee. Na twee maanden vond 
de overbuurman het welletjes 
en wilde het fijne weten van 
dat bizarre ritueel. De trok de 
stoute schoenen aan en  stapte 
op Bep en Truus af, toen zij 
weer in hun autootje zaten. 
“Goedemorgen Bep en Truus, 
hoe gaat het met jullie? En 
uhh..., vertellen jullie eens wat 
jullie elke dag in deze auto 
doen zonder weg te rijden”. 
Met wat rode koontjes en vero
hoogd stemmetje antwoordde 
Truus:  “Nou ja, het zit  zo:  
Wij hebben heel vaak gehoord, 
dat als je een 2de hands auto 
koopt, dat je genaaid wordt. 
Nou en daar wachten we nu 
op!”

Achmed gaat naar de boer 
om een schaap te kopen. “Ik 
ga het sjgaap voor offerfeest 
heel vet mesten”. “Hoor eens 
even” zegt de boer,”Waar gaat 
u dat schaap dan zetten ?”  
“Tuis, ikke heb tuin”, zegt 
Achmed,”daar ik sjgaap aan 
koord binden”. ”En als ‘t nu 
regent en het schaap wordt nat, 
wat gaat u er dan mee doen?”,  
vraagt de boer. Achmed: “Ikke 
make afdak vor sjgaap, dan 
sjgaap blijf droog”. “Maar als 
‘t koud wordt en ‘t gaat vrieo
zen, wat gaat u dan met dat 
schaap doen?” Zegt Achmed: 
“Dan ikke pak sjgaap binne 
in huis”. Boer: “Binnen in 
uw huis? En die stank dan 
zeg? Wat gaat u daar dan aan 
doen?”Achmed: “sjgaap moet 
daar tegen kunnen.Zakenman: “Ik ben met bijna 

niets begonnen. Toen ik in 
zaken ging, had ik niets anders 
dan mijn verstand”. Collega: 
“Dan ben je inderdaad met erg 
weinig begonnen”.

Patiënt: “Dokter, is deze opeo
ratie echt nodig? Ik moet thuis 
vier kinderen groot brengen”. 
Dokter: "Ja, ik ook!"

Baas tegen medewerker: “Je 
bent deze week al voor de 
vierde keer te laat! Wat cono
cludeer je daaruit?” “Dat het 
donderdag is meneer!”
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Zondagochtend, half zeven, 
ik ontwaak, glip stilletjes uit 
bed om m’n vrouw niet te 
wekken en verdwijn in alle 
stilte in de badkamer. Eenmaal 
in mijn fietskleren, sluip ik 
op m’n tenen naar de garage 
om mijn bike stilletjes buiten 
te zetten. Bij het openen van 
de garagepoort slaat de ijs-
koude sneeuwregen me in het 
gezicht. Alhoewel ik al erger 
heb meegemaakt, besluit ik 
toch maar eerst naar het weer-
bericht te luisteren op de radio. 
De weersvoorspelling is dra-
matisch: sneeuw, ijzel, hagel, 
s to rmwind . . .Ui te inde l i jk 
besluit ik maar terug te gaan 
en te gaan slapen. Ik kleed me 
uit en, terug in bed, kruip ik 
dicht tegen m’n vrouw haar 
rug aan en fluister: “Schat, het 
is verschrikkelijk slecht weer!” 
Waarop mijn vrouw, half sla-
pend, antwoordt: “Kun je nou 
geloven dat mijn man in dit 
weer is gaan fietsen!”

Mijn vrouw zat naast me in de 
zetel terwijl ik aan het zappen 
was. Ze vroeg: “Is er niks op 
TV?” Ik zei: “Jawel ….stof”. 
En toen is de ruzie begon-
nen….. 

"En de naam op het tele-
gram kost werkelijk helemaal 
niets?“, vergewist Mac Gregor 
zich op het postkantoor. De 
jonge dame achter de balie 
knikt: "Alleen de tekst wordt 
berekend".  Daarop legt de 
Schot zijn potlood neer en zegt: 
„Misschien zie ik er niet zo uit, 
maar ik ben een Indiaan en 
heet 'aankomenmorgenvroeg-
halfacht'. 

Uiteindelijk dacht ze een 
manier gevonden te hebben 
om haar wil door te zetten. 
Toen ik op een avond thuis-
kwam was ze het gras aan 
het bijknippen met een schaar. 
Stil keek ik een tijdje toe en 
ging toen naar binnen. Een 
minuutje later kwam ik weer 
naar buiten en gaf haar een 
tandenborstel. Ik zei: ”Als je 
klaar bent met knippen kun 
je nog even de oprit borste-
len……” En toen is de ruzie 
begonnen….. 

Wat zijn mijn kansen, dokter?" 
“Nou, weet je, ik doe deze 
operatie al voor de 24ste keer!" 
Nou, dan ben ik gerustgesteld. 
"Precies - ooit moet hij wel een 
keer lukken!"
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Een Arabische sjeik meldde zich 
bij het St. Vincent’s Hospitaal 
voor een gecompliceerde hart-
operatie. Maar voordat ze aan 
de operatie begonnen, wilden de 
doktoren voor nood zijn bloed 
op voorraad hebben. Omdat de 
man een zeldzame bloedgroep 
had, kon men er lokaal niet 
aan komen. Dus werd er gebeld 
naar het buitenland. Uiteindelijk 
meldde zich een geschikte 
Nederlandse donor met de juiste 
bloedgroep, die spontaan bereid 
bleek zijn bloed te doneren voor 
de Arabier. Na de operatie en de 
toediening van het donorbloed 
zond de Arabier uit dankbaar-
heid aan de Nederlander een 
nieuwe BMW. Een paar dagen 
later moest de Arabier een aan-
vullende operatie ondergaan. 
Zijn dokter telefoneerde met de 
Nederlander die weer bereid was 
om opnieuw bloed af te staan. 
Na de operatie zond de Arabier 
een bedankkaartje en een zak 
snoep aan de Nederlander. Deze 
was geschokt omdat de Arabier 
dit keer zijn gulle gebaar, 
waar hij toch wel wat op had 
gerekend, niet herhaalde. Hij 
belde de Arabier en zei: "Ik 
had gedacht dat u opnieuw zo 
gul zou zijn en me nog een 
BMW zou schenken, maar u 
gaf me enkel een bedankkaartje 
en een zak snoep". De Arabier 
zei hierop: "Ja, er stroomt nu 
Nederlands bloed door mijn 
aderen".

Bij een schoolreünie van mijn 
vrouw zaten we samen aan 
tafel. Zij bleef maar kijken 
naar een dronken man die 
met zijn bier zat te morsen. 
Ik vroeg haar “Ken je hem?” 
“Ja”, zuchtte ze, “hij is mijn 
oude vriend.  Hij is beginnen 
te drinken toen we uit elkaar 
zijn gegaan en ik vernam dat 
hij sindsdien niet meer nuchter 
is geweest….” “Mijn God,” zei 
ik, “Wie zou er nu denken dat 
iemand zolang kan feesten!” 

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 gestresst 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!!!!!! 

                          

Op 13 november j.l.  hebben we volkomen onverwachts afscheid moeten 
nemen van Marijke van der Steen. Verslagen en bedroefd. 

Tijdens onze seizoensstart op de elfde van de elfde kwam laat op de 
avond het bericht van haar overlijden binnen. We waren geschokt. Aan 
het begin van die avond stonden we nog te wachten en begrepen maar 
niet waar ze bleef. Niets voor Marijke om te laat te komen. 

Binnen de Nieuwe Limburgse Kabrieten had Marijke haar draai gevon-
den en voelde ze zich volledig op haar gemak. Door haar inzet heeft ze 
zich onmisbaar gemaakt. Haar inbreng was er voortdurend. 

Hoewel geen officiëel lid van de Raad van Elf, was ze altijd aanwezig bij 
de vergaderingen. En op tijd, wat we niet van iedereen kunnen zeggen. 
Inmiddels hebben we haar postuum geïnstalleerd als volwaardig lid van 
de Raad van Elf.

Door haar creatieve ideeën dwong ze vaak ons respect af. Daarbij werd 
ze geholpen door haar kenmerkende karakter: altijd opgewekt en vrolijk, 
gevoelig en oprecht, voor iedereen een warme belangstelling en geze-
gend met een bewonderenswaardig doorzettingsvermogen.

Als lid van de kledingcommissie had ze een belangrijke taak in de 
zoektocht naar de kleding voor de volggroep, passend bij ons jaarlijkse 
thema. Ze streefde naar perfectie en kwam regelmatig met aanvullende 
ideeën. 

Nooit deden wij tevergeefs een beroep op haar. Na de marcha was ze 
altijd de eerste, die zich vrijwillig opgaf voor het opruimen en schoon-

maken. En zo zou ik nog wel even kun-
nen doorgaan. 

Tijdens de vele vakanties die Marijke 
op Curaçao had doorgebracht had zij 
een grote liefde voor ons eiland opge-
bouwd, hetgeen haar 10 jaar geleden 
deed besluiten hier haar verdere leven 
voort te zetten. Zij vond een baan in de 
verpleging en deed dat werk met veel 
toewijding en passie. Tevens vond zij 
hier ook haar grote liefde Humphrey. Samen met hem genoot Marijke 
van de Curaçaose natuur en haar huisdieren. Ik noem er even een paar: 
honden, parkieten, papegaaien, vissen, enz. Geen wonder dat ze de 
“Kabrieten” koesterde!

Behalve voor carnaval had Marijke ook een warme belangstelling voor 
en diverse taken binnen de protestantse kerkgemeenschap, alwaar zij 
twee jaar een bestuursfunctie vervulde. Als er geld of kleding moest wor-
den ingezameld werd er nooit voor niets een beroep op haar gedaan.

Marijke, we hadden graag langer van je gedrevenheid en levenslust wil-
len genieten. We zullen je heel erg missen.

In onze gedachten leef je voort, want je bent pas dood als er niet meer 
over je gesproken wordt. 

Ik eindig met onze carnavalsgroet:            Alààf Marijke!
Vorst Frans, 
Namens Stichting De Nieuwe Limburgse Kabrieten en zijn Raad van Elf

 IN MEMORIAM MARIJKE



Een man belt naar huis van zijn 
werk en zegt: “Lieverd, ik ben 
uitgenodigd om mee te gaan 
vissen in Schotland met mijn 
baas en een stel van zijn vrien-
den. We gaan een week weg. 
Dit is een goede gelegenheid 
om te proberen promotie te 
maken, dus zou jij zo lief wil-

len zijn om een tas te pakken 
met voldoende kleding voor 
een week? Leg je ook meteen 
even mijn hengel en visbox 
klaar? We gaan meteen vanuit 
kantoor, dus ik rijd dan snel 
even langs huis om alles op te 
halen. Oh, en vergeet niet mijn 
nieuwe blauwe zijden pyjama 
in te pakken”. Vrouwlief denkt 
dat aan dit verhaal toch wel 

een luchtje zit, maar een goede 
echtgenote als ze is, doet ze 
precies wat haar man gevraagd 
heeft. Aan het eind van de week 
komt haar man weer thuis. Een 
beetje moe maar verder ziet hij 
er goed uit. Zijn vrouw verwel-
komt hem en vraagt: “Heb je 
veel vis gevangen?” Hij ant-
woordt: “Ja, heel veel zalm, 
enkele snoeken en een paar 

baarzen. Maar waarom had je 
eigenlijk mijn nieuwe blauwe 
zijden pyjama niet ingepakt?” 
Van haar antwoord ga je smul-
len. Ze antwoordde: “ Maar dat 
heb ik wel gedaan. Hij zit in je 
visbox”.

www.limburgsekabrieten.com

Komt een stewardess bij de 
dokter. "Dokter ik heb zo'n 
pijn. Ik denk dat ik wat aan 
mijn nieren heb". "Kleedt u 
zich maar even uit", zegt de 
dokter en hij onderzoekt haar. 
Zegt de dokter: "Wat die nie-
ren betreft, kan ik u het vol-
gende mededelen: Het is niet 
uw linkernier. Het is niet uw 
rechternier. Maar het is een 
souvenier van een maand of 
vier... en misschien wel van 
een vliegenier…”.

"Gerda", roept mevrouw Meier 
tegen het kindermeisje, "wat is 
dat lawaai in de badkamer?” 
"Het is de baby. Ze klappert 
met de tanden". "Onzin, het 
kind heeft nog geen tanden". 
"Het rammelt met de uwe, 
mevrouw!”

Bij een wijnhandelaar komt 
de wijnproever te overlijden. 
Naarstig gaat men op zoek naar 
een vervanger. Op een adverten-
tie komt een onverzorgde dronk-
aard af. De handelaar is niet 
genegen hem aan te nemen.Maar 
om geen problemen met het 
arbeidsbureau te krijgen beslist 
hij om hem te testen. Hij geeft 
hem een glas wijn en vraagt de 
mening van de kandidaat. De 
man zegt na het proeven: “Het 
is een muscat, 3 jaar oud, komt 
uit het zuiden en is gerijpt in een 
roestvrijstalen container. Laag 
van kwaliteit maar te aanvaar-
den”. “Oke, nog een test”, zegt 
de handelaar. De kandidaat wijn-
proever drinkt het glas leeg. “Het 
is een cabernet, 8 jaar oud en 
komt uit het zuid-westen. Gerijpt 
in eiken vaten. Om de beste 
kwaliteit te verkrijgen heeft hij 
nog 3 jaar nodig”. “Juist”, zegt 
de baas.Hij geeft nog een derde 
glas. “Champagne, zeer goede 
kwaliteit. Iets exclusiefs”, is de 
uitslag. De wijnhandelaar roept 
zijn secretaresse en geeft haar de 
opdracht iets speciaals te bren-
gen. Zij verlaat het kantoor en 
komt enige tijd later terug met 
een gevuld glas urine. De dronk-
aard proeft en zegt: “ Ze is blond, 
26 jaar oud en drie maanden 
zwanger en als je mij die job niet 
geeft, zeg ik ook wie de vader 
is”.

Een zakenman in de eerste klas 
cabine besloot om aan te pappen 
met een verblindend mooie ste-
wardess. Zakenman: “Wat is uw 
naam?” Stewardess: “Angela 
Benz, meneer”. Zakenman: 
“Mooie naam, enige relatie met 
Mercedes Benz?” Stewardess: 
“Ja meneer, heel dichtbij.” 
Zakenman: “Hoe dichtbij?” 
Stewardess: “Zelfde prijs”.

In de tram toont een oude dame 
haar kaartje aan de conduc-
teur. “Dat is een kinderkaartje, 
mevrouw”, stelt de conducteur 
vast. Zegt die dame: “Dan kunt 
u eens zien hoe lang ik op deze 
tram heb moeten wachten!”
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Ik heb mijn schoonmoeder ooit 
eens een grafzerk gekocht voor 
Kerstmis. Het jaar daarop heb 
ik haar geen geschenk gekocht.  
Toen ze me vroeg waarom, ant-
woordde ik dat ze haar geschenk 
van vorig jaar nog niet gebruikt 
had….. En toen is de ruzie 
begonnen……..

Er wordt in de namiddag aan-
gebeld en de vrouw des huizes 
doet open. Voor de deur staat 
een man: “Mevrouw, heeft U 
misschien een vagina?” De 
vrouw is helemaal sprakeloos, 
zegt niets en slaat de deur dicht. 
De volgende dag herhaalt dit 
voorval zich en s’avonds ver-
telt zij het aan haar man. Die 
is zeer gepikeerd, houdt een 
tirade over het verval van de 
maatschappij in het algemeen, 
en de moraal in het bijzon-
der. Hij besluit de volgende 
dag vrij te nemen, om de man 
eens een flink lesje te leren. 
Op het einde van de volgende 
dag gaat weer de deurbel. De 
man pakt een honkbalknup-
pel en neemt plaats achter de 
deur, zodat hij van buitenaf niet 
gezien kan worden. De vrouw 
maakt open. “Mevrouw, zou ik 
U mogen vragen, heeft U mis-
schien een vagina?” “Wat een 
stomme vraag, natuurlijk heb ik 
een vagina, wat denkt U wel”, 
zegt ze ditmaal, gesterkt door 
de aanwezigheid van haar man 
achter de deur. “Goed”, zegt de 
man, “zou U dan aan Uw man 
willen vragen of hij die van U 
voortaan gebruikt in plaats van 
die van mijn vrouw?”

Da’s nou typisch een dochter: Tot 
haar 16e blijft ze zeuren of ze een 
paard mag hebben. En op haar 
17e komt ze thuis met een ezel!

Mijn vrouw gaf me een hint 
wat ze voor haar verjaardag 
wou. Ze zei: ”Ik wil iets glan-
zends dat in 3 seconden van 0 
naar 150 gaat”. Ik kocht haar 
een weegschaal. En toen is de 
ruzie begonnen….. 

Man tegen vriend: “Tja, dan 
murmel je een paar woordjes 
tegen een ambtenaar van de 
burgerlijke stand en prompt 
ben je getrouwd”. Vriend: 
“Tja, en dan murmel je een 
paar woordjes in je slaap en 
prompt ben je gescheiden”. 

Een blonde zit met haar geliefde 
op een bankje in het park. "Oh 
lieverd, schenk me een baby!" 
"Maar schat, baby's worden 
niet geschonken, baby's wor-
den geboren”. "Nou, dan boor 
me er maar een!"



Emancipatievergadering: Een 
vrouw loopt naar de microfoon: 
‘Ik heet Truus en ben 24 jaar 
getrouwd met Jan. Ik streek 
gedurende al die jaren trouw 
zijn overhemden, maar had daar 
geen zin meer in’. Daverend 
applaus uit de zaal. Ik zei vorig 

jaar:’Jan, strijk jij die overhem-
den zelf maar. Ik heb er geen 
zin meer in.’ Weer luid geklap 
uit de zaal.De eerste dag zag ik 
niets veranderen. De 2de dag 
ook niet,maar op de derde dag 
stond Jan ineens zelf z’n over-
hemden te strijken’. De zaal staat 

op z’n kop van enthousiasme. 
Een tweede vrouw loopt naar 
de microfoon: ‘Ik heet Babs en 
ben 10 jaar getrouwd met Pieter. 
Pieter heeft enorme zweetvoeten 
en om die lucht eruit te krijgen 
moeten z’n sokken op de hand 
worden gewassen met Soda. Ik 

had daar geen zin meer in’. Luid 
gejuich en gejoel uit de zaal. 
Ik zei tegen Pieter: ‘Was jij je 
sokken voortaan maar zelf!’De 
dames staan op de banken.’De 
eerste dag zag ik niets verande-
ren, de 2de ook niet, maar op de 
derde dag stond Pieter mooi zelf 

z’n sokken te wassen.’ De wave 
wordt ingezet. Een klein vrouw-
tje grijpt de microfoon: ‘Iek heet 
Fatima en iek 5 jaar getraut mit 
Mohammed. Mohammed wil 
elke dag cous-cous eet. Iek altijd 
for hem gekook, maar gad geen 
sin meer en seg:as jij wil eet 

cous-cous, ga maar lekker selluf 
maak’. De zaal is niet meer te 
houden. ‘De 1ste dag iek sie nix, 
de tweede dag iek sie nix, maar 
derde dag iek sie weer klain bitje 
mit linkeroog’.
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Carole, een jong blond meisje 
van de stad, trouwt met John, 
een boer met heel veel melk-
koeien. Op een morgen, op weg 
naar de stallen om zijn koeien 
te melken, zegt boer John tegen 
Carole: “De man voor de inse-
minatie gaat vandaag langsko-
men om één van onze koeien 
te bevruchten. Ik heb een spij-
ker boven de stal van de koe 
geplaatst, dat is de koe die moet 
worden geïnsemineerd. Wil jij 
hem de koe aanwijzen als hij 
aankomt?” “OK!!!” De boer 
vertrekt naar zijn velden en na 
enige tijd komt de man van de 
inseminatie aan. Carole brengt 
hem naar de stal. Zij wandelen 
langs de stallen en als ze de 
spijker ziet zegt ze hem: “Dit 
is de koe”. Helemaal onder de 
indruk van het volgens hem 
nogal naïeve blondje, vraagt hij 
haar: “Hoe weet jij dat, dit de 
juiste koe is?” “Simpel”, ant-
woordt zij zeer zelfbewust, “er 
is een spijker daar bovenaan”. 
Vervolgens vraagt de man: 
“Waarvoor is die spijker?” De 
man verlatend zegt ze over haar 
schouder: “Ik veronderstel, dat 
die dient om uw broek aan op 
te hangen”.

Trots houdt de jonge moeder 
haar baby in de hoogte. “De 
ogen heeft ze van haar vader, 
maar de neus is duidelijk van 
mijn man!"

Hij: “Schat, heb je zin in een 
wandeling?” Zij: “Ja, dol-
graag”. Hij: “Breng dan op de 
terugweg een krat Polar mee”.

 WOORDSPELINGEN:
- De situatie van de dakloze 
analfabeten is niet om over naar 
huis te schrijven.
- Een van de twee drielingen 
vierde op de vijfde van de zesde 
maand zijn zevende verjaardag.
- Als je niet buiten roken kunt, 
ga dan maar buiten roken.
- Hij wacht op een levertrans-
plantatie, maar de levertijd is 
wel 8 maanden.
- Edelachtbare, als u wilt dat 
ik recht sta, zal ik mij daarbij 
neerleggen.
- Bij de geboorte van hun eerste 
kind worden man en vrouw op 
slag ouder.
- Roken:  het blijft een teer 
onderwerp.
- Beroepskeuzeadvies:  Word 
bokser, meer kans op slagen!

Twee peuters zitten met elkaar 
te kletsen. Zegt de ene: “De 
paus heeft zich uitgesproken 
voor een verbod van de anti-
conceptiepil”. Vraagt de ander 
verbaasd: “Wat is dat nu weer, 
de paus?”
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Twee vriendinnen bespreken 
met elkaar hun liefdesleven. 
De eerste is uiterst tevreden, 
maar de tweede is een en al 
ontevredenheid. Ze vindt het 
geslachtsdeel van haar part-
ner te klein. De eerste raadt 
haar aan om buiten de deur te 
zoeken naar een maat die haar 
meer bevrediging geeft. Verder 
vertelt ze haar dat je aan de 
schoenmaat kunt zien hoe ste-
vig iemand geschapen is. De 
vrouw bekijkt de volgende dag 
aandachtig de schoenmaat van 
de melkboer, niks bijzonders. 
Daarna die van de groente-
man: ook niks. Maar dan komt 
de postbode langs. Jawadde, 
dat zijn een paar schuiten! Ze 
nodigt hem meteen uit voor 
een kop koffie. Wanneer ze 
hem daarna een borrel aanbiedt 
en vraagt of hij zin in sex heeft 
laat hij er geen gras over groei-
en. In bed ligt zij uitgekleed 
en hijgend van verlangen naar 
die knoert van een jodocus 
op hem te wachten. Maar hij 
schijnt moeite te hebben om 
het boord van zijn overhemd 
los te krijgen. “Wat duurt dat 
toch lang”, mompelt zij van 
ongeduld. “Ach”, zegt de post-
bode, “het is altijd hetzelfde 
liedje bij de posterijen: over-
hemden die altijd drie maten 
te klein zijn en schoenen vijf 
maten te groot!”

Een blinde man gaat een vrou-
wenbar binnen. Hij loopt naar 
de bar en bestelt iets te drinken. 
Nadat hij een tijdje heeft geze-
ten, roept hij naar de persoon aan 
de tap: ,,Hé, wil jij een blondjes-
mop van mij horen?” De hele 
bar wordt in één klap muisstil. 
Met een diepe, dreigende stem 
zegt de vrouw naast hem: “Voor 
u die mop vertelt meneer, moet u 
vijf dingen weten: Eén: De per-
soon achter de tap is een blonde 
vrouw. Twee: De uitsmijter is 
een blonde vrouw. Drie: Ik ben 
een 1,90m grote, 100 kilo zware 
blonde vrouw met een zwarte 
band in karate. Vier: De vrouw 
die naast me zit, is een blonde 
vrouw en is een professioneel 
gewichthefster. Vijf: De vrouw 
aan jouw andere kant is een 
blonde vrouw en doet aan wor-
stelen. Ik raad u aan om er eens 
goed over na te denken, meneer. 
Wilt u die mop nog steeds ver-
tellen?” De blinde man denkt 
enkele seconden na, schudt zijn 
hoofd en zegt: “Nee, niet als ik 
‘m vijf keer moet gaan uitleg-
gen”.

Leraar: "Wat ben je aan het teke-
nen, Lisa?” "Een koe meneer". 
"En waar is de staart?” "Nog 
steeds in het potlood meneer".
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Een priester bood een non een 
lift aan. Ze stapte in en sloeg 
haar benen over elkaar, waar-
door haar jurk een welgevormd 
been onthulde. De priester ver-
loor bijna de macht over het 
stuur. Toen hij de auto weer 
onder kontrole had, gleed zijn 
hand stiekem langs haar been. 
De non zei: “ Vader, denkt u 
wel aan psalm 129?” De pries-
ter verwijderde schichtig zijn 
hand, maar bij het het scha-
kelen, liet hij zijn hand weer 
over haar been glijden. De non 
zei weer: “Vader, herinnert u 
zich psalm 129?” De priester 
verontschuldigde zich: “Sorry 
zuster, maar het vlees is zwak“. 
Bij het klooster aangekomen, 
zuchtte de non eens diep en 
ging naar binnen. De priester 
spoedde zich naar de pastorie 
en zocht meteen de betreffende 
psalm op. Hij las: “Gaat voort 
en zoekt het hogerop, u zult 
de glorie vinden”. Moraal van 
het verhaal: als je niet goed 
thuis bent in je vak, loop je een 
grote kans belangrijke zaken te 
missen.

De moeder verklaarde het 
dochtertje dat een ziekte zich 
altijd richt op de zwakste delen 
van het lichaam. Dan zegt de 
kleine meid: "Nu weet ik waar-
om papa zo vaak hoofdpijn 
heeft".

In een café zit een stotteraar 
met in zijn gezelschap een ver-
vaarlijk uitziende rottweiler. 
Een andere stamgast vraagt 
hem hoe oud dat beestje wel 
is. “D...dd...dr..drdr.. drie jj...
jaar”, hakkelt de man. Daarna 
vraagt de stamgast hem of de 
hond zou bijten als hij hem zou 
aaien. “Nn..nn...nnn....nee..nee 
nee..nee..”, begint de stotte-
raar. Waarop de stamgast zijn 
arm al uitsteekt naar het beest, 
maar die bijt hem prompt in 
zijn hand. De man: “Verdorie, 
ik dacht dat je zei dat hij niet 
zou bijten”. Zegt de stotteraar: 
“Ne...ne...nene...ne..nenen.. 
negen op de tien keer wel”.

Een dom blondje wordt tij-
dens haar sollicitatiegesprek 
gevraagd: “Wat trekt u zo aan 
in deze functie?” Zegt ze: “Een 
legging of een rokje, afhanke-
lijk van het weer”.

Papa zegt tegen kleine Fredje: 
“Als je je spinazie op eet dan 
word je net zo sterk als papa”. 
Zegt Fredje: “Pfft. dat hoeft 
niet, ik wil gewoon de baas in 
huis zijn... net als mama”.



Gesch ieden is



Op een coctailfeestje ergert 
een jaloerse vrouw zich aan 
het erg gewaagde decolleté 
van een andere dame. “Hoe 
durft dat mens hier zo rond te 
lopen?” zegt ze verontwaar-
digd tegen haar man. Prompt 
antwoordt haar man: “Daar 
heeft zij wel twee uitstekende 
redenen voor!”

Een pastoor gaat naar de kap-
per. Aansluitend vraagt hij 
aan de kapper wat het kost. 
Deze zegt: “Laat maar zitten. 
Mannen die het woord Gods 
prediken hoeven niet te beta-
len”. De volgende dag staan 
er twee flessen goede wijn 
voor zijn kapperszaak. Later 
op de dag kwam een rabbi 
om geknipt te worden bij de 
kapper. Deze gaf hetzelfde 
antwoord en wilde weer niets 
weten van betalen. De volgen-
de dag stonden er tien rabbi’s 
voor zijn zaak.

“Hoi lieverd. Ik ben vanavond 
vrij laat thuis. Je eten staat op 
bladzijde 42 van het kookboek 
en de ingrediënten zijn alle-
maal in de supermarkt. Eet 
smakelijk!”

Er zit een man aan de bar 
van een café een biertje te 
drinken en naast hem komt 
een vent staan die helemaal in 
het leer gekleed is, compleet 
met leren pet en kettingen. De 
man met het biertje zit hem 
steeds vanuit zijn ooghoeken 
op te nemen, waarop de man 
in het leer vraagt: “Moet je 
wat?” “Eh, nee!”, is het ant-
woord, “maar u ziet er een 
beetje apart uit!” “Nou”, zegt 
die vent in het leer, “ik doe 
aan SM.” “Aan wat?” “Aan 
SM, je weet wel, een beetje 
het ruigere werk met zwepen 
en kettingen enz. Ik heb thuis 
in de tuin een houten schuurtje 
hiervoor ingericht, als je wilt 
mag je wel even met me mee”. 
De man van het biertje besluit 
om mee te gaan. In de schuur 
aangekomen zegt die man in 
het leer: “Nou, kleed je maar 
uit”. Dat doet hij dan ook en 
de man in het leer warmt hem 
een beetje op en zet hem met 
zijn jonge heer klem in de 
bankschroef. Vervolgens haalt 
hij de stang eruit en gooit die 
in een hoek, daarna pakt hij 
een grote zaag van het gereed-
schapsbord en loopt op het 
slachtoffer af. Deze roept met 
grote ogen vol van angst: “Wat 
ga je doen? Ga je hem eraf 
zagen?” “Nee”, zegt de vent 
in het leer, “dat doe jezelf, ik 
steek de schuur in brand”.
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     BRIEF UIT DE KABRIETENHEMEL

Kabrieten, Kabrietinnekes en carnavalminnend Curaçao.

Niet omdat ik me zo graag wil laten horen, maar omdat jullie hier 
inmiddels aan gewend zijn, richt ik ook nu weer het woord tot jullie. 
Waar kun je immers een beter overzicht hebben dan van hierboven, 
zeg nou eerlijk. Bovendien vliegen de engeltjes niet voor niets vrijwel 
dagelijks op en neer, en zeker in de carnavalstijd. 

Het hemelse Kabrietenrijk is afgelopen jaar uitgebreid met Marijke, 
geen officiëel  geïnstalleerd Kabrietinneke, maar zodanig ingebur-
gerd, dat zij hierboven postuum in de Kabrieten is opgenomen. Jul-
lie zullen bedroefd zijn haar te moeten missen, maar wij hierboven 
zijn dolgelukkig met haar. Wat een geweldige vrouw! Ook hier staat 
zij voortdurend klaar met raad en daad. Aan frisheid heeft ze niets 
ingeboet en ik kan jullie verzekeren dat ze door ons op handen ge-
dragen wordt. Haar gewicht is hierbij duidelijk in ons voordeel. Maar 
alle gekheid op een stokje, het zal moeilijk worden voor jullie om een 
gelijkwaardige vervangster te vinden. Marijke was uniek.

Het doet me genoegen, evenals verleden jaar, ook nu weer de 
loftrompet over jullie te kunnen steken.  Er zijn heel wat positieve 
ontwikkelingen geweest. De organisatie is een stuk strakker ge-
worden. Het thema voor het nieuwe seizoen was weer vroegtijdig 
bekend. De kleding van de volggroep volgde veel later, maar geluk-
kig nog ruim op tijd. Dit is echter wel nog een verbeterpuntje. Het 
vroegtijdig in het nieuwe seizoen in orde maken van het technische 
gedeelte van de praalwagen was een voor de hand liggende en uit-
stekende zet. Jullie hebben het voordeel hiervan duidelijk ondervon-
den. Soepel door de keuring en dus totaal geen stress.

Enige zorgen maak ik me over de samenstelling van de groep als 
geheel. Hoewel iedereen naar vermogen bijdraagt in de werkzaam-
heden, komen te veel werkzaamheden voortdurend bij dezelfde 
personen terecht. De basis is te smal en zal verbreed moeten wor-
den met doeners. Als dit niet wordt opgelost heb je op termijn een 
kweekvijver voor kritiek binnen de groep, die tot ernstige conflicten 
kan leiden. 

Ik ga niet meer uitgebreid in op de diverse functies en disciplines bin-
nen jullie groep. Wat ik daarover verleden jaar heb geschreven blijft 
gewoon van kracht en weet je dat niet meer, lees het dan nog maar 
eens na.  Zonder anderen te kort te doen pik ik er één iemand uit. 
Jullie Prins 2016, oftewel ”de sjeiende Prins”. Hij heeft zich een ware 
opvolger van zijn voorgangers getoond. Steeds tot in de puntjes ver-
zorgd voorop in de polonaises. Steeds aanwezig op de vergaderin-

gen en wel met een niet te onderschatten inbreng. Steeds bereid zijn 
steentje – zeg maar steen – bij te dragen aan organisatie en actieve 
werkzaamheden. Altijd bereid anderen te helpen. Tomeloze inzet en 
daadkracht. Dit alles gepaard gaande met een gezonde dosis humor. 
En last but not least, - nu wordt ik een beetje sarcastisch – nooit kri-
tisch naar anderen. Kortom, ik had het jaren geleden al voorspeld: 
een ware voorbeeld-Prins. 

Nieuwe Limburgse Kabrieten: Ga zo door! Wij zijn ongelofelijk 
trots op jullie. Maak er een dolle boel van. Dat doen wij hier 
ook! Met een biertje in de hand spatten de polonaises ervan af. 
Hopelijk genieten ook jullie van het hemelse Polarbier, dat als 
huisdrankje inmiddels ook zijn weg heeft gevonden buiten het 
hemelse Kabrietenrijk! 

Maar denk er aan: met regelmaat 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.
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Een man komt een dag eer-
der thuis van ‘n zakenreis. Hij 
neemt een taxi, op Hato, om 
naar huis te rijden. Bijna bij 
zijn huis aangekomen vraagt 
hij aan de taxichauffeur om 
getuige te zijn, omdat hij denkt 
dat zijn vrouw hem bedriegt. 
De taxichauffeur neemt het 
aanbod aan tegen betaling van 
150 gulden. Zij gaan stil het 
huis binnen en openen voor-
zichtig de deur van de slaap-
kamer. De man trekt de deken 
van het bed en betrapt zijn 
vrouw met haar minnaar. Rood 
van woede trekt de man zijn 
pistool en houdt het tegen het 
hoofd van de minnaar. Zijn 
vrouw huilt en roept: “Jan niet 
schieten, schiet niet! Ik heb 
tegen je gelogen, ik heb nooit 
geërfd van mijn tante Thea. 
Hij - wijzend op het bed - 
heet Theo, en heeft de Ferrari, 
onze boot en het weekend-
huis aan het Spaanse Water 
betaald. Ook alle tickets voor 
de bioscoop en jouw voetbal 
seizoenkaart. Hij betaalt zelfs 
al onze belastingen”. Jan vol-
ledig van de kaart, laat zijn 
pistool zakken en vraagt aan de 
taxichauffeur: “Wat zou jij in 
mijn plaats doen?” “Ik”, zegt 
de taxichauffeur, “ik zou vlug 
die deken over hem leggen, 
stel je voor dat Theo kou vat!”

Jantje zit met z’n vader in 
de auto. Vader heeft haast en 
rijdt veel te hard. Dan bedenkt 
vader ook nog dat hij iets ver-
geten is. Zonder goed uit te kij-
ken, draait hij de auto en gaat 
hij verder in de tegengestelde 
richting. Zegt hij tegen Jantje: 
‘Wat ik net gedaan heb, mag 
eigenlijk niet’. Zegt Jantje: 
‘Ach, wees gerust. De politie-
auto die achter ons rijdt, doet 
het ook’.

Een Antilliaan wordt wegens 
het beledigen van de rechter 
tot Naf. 200,= boete veroor-
deeld. “Wilt u hier nog iets 
over kwijt of aan toevoegen?” 
vraagt de rechter. De veroor-
deelde antwoordt: “Wel, ik zou 
nog wel wat kunnen zeggen, 
maar dat wordt me dan toch 
iets te duur”.

Een dokter in het psychiatrisch 
instituut vraagt zich af of Jos - 
een gek - toch niet een beetje 
verstand heeft. Hij tekent op 
de muur een deur en roept naar 
de gekken dat ze vrij zijn.Alle 
gekken knallen tegen de muur 
behalve Jos, die breed lacht. 
De dokter vraagt waarom hij 
nu lacht, waarop Jos zegt: ‘Ik 
heb de sleutel!’
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Een goede vriend komt vol-
komen teneergeslagen bij me 
op bezoek. Ik zeg: “Man, wat 
is er met jou aan de hand?” 
“Ja”, zegt hij, “ik ben van-
daag ontslagen”. Ik zeg: “Wat, 
drieëndertig jaar in dat bedrijf 
gewerkt en dan ontslagen? 
Wie heeft je eigenlijk ontsla-
gen?” “Mijn chef persoonlijk“. 
Ik zeg: “En de reden?” “Ik 
heb onder het werk geslapen!” 
“Maar, dat doen anderen toch 
ook”. “Ja, maar niet met zijn 
vrouw!”

De lerares vraagt: “Peter, waar 
was je gisteren?” “Toen is ons 
huis afgebrand”. “En waar was 
je eergisteren?” “Toen moes-
ten we de meubels verhuizen”.

Klaas komt, na een avondje 
stappen, strontzat thuis. Hij 
laat zich voor dood neervallen 
in zijn bed naast zijn vrouw. 
Hij wordt wakker aan de poort 
van de hemel en Petrus zegt 
hem: “Klaas, je bent gestorven 
in je slaap”. Klaas, volledig uit 
zijn lood geslagen antwoordt: 
“Dood? Ik kan niet dood zijn! 
Ik hou te veel van het leven! Ik 
wil terug naar huis”. Petrus zegt: 
“ Je kunt alleen maar terugkeren 
als een kip”. Klaas antwoordt: 
“Zolang ik kan terugkeren naar 
een boerderij dicht bij mij thuis, 
is het goed”. Zo gezegd, zo 
gedaan. Daar staat Klaas, bedekt 
met pluimen en krabbend in 
de grond. Een haan komt dich-
terbij: “Ah, ben jij die nieuwe 
kip?” “Hoe bevalt je eerste dag 
tot dusver?” “Niet slecht” zegt 
Klaas tegen de kip, “maar ik 
voel iets raar in mijn buik, net 
alsof ik ga ontploffen”. “Je moet 
een ei leggen”, legt de haan 
uit.”Zeg nu niet dat je nog nooit 
een ei hebt gelegd? Ontspan, 
laat je volledig gaan, dat is heel 
normaal”  Klaas luistert naar de 
haan en enkele oncomfortabele 
momenten later: voila, een ei !  
Klaas loopt over van emotie na 
zijn eerste kennismaking met het 
moederschap. Met volle over-
gave legt hij nog een tweede ei. 
Terwijl hij zich klaarmaakt  om 
ook nog een derde ei te leggen,  
voelt hij een harde klap op zijn 
hoofd en hoort hij zijn vrouw 
roepen: “Klaas, word wakker, je 
ligt in bed te schijten !!!!!”

De paus gaat de eerste keer 
in zijn leven naar de sauna en 
geniet zichtbaar van deze lijfe-
lijke weldaad. Hij zegt tegen 
een begeleidende kardinaal: 
“Sauna is super, dat moeten we 
morgen beslist weer doen!” De 
kardinaal antwoordt: “Heilige 
Vader, het doet me genoegen, 
dat het U zo goed bevallen is, 
maar dat morgen wordt niets. 
Dan is er gemengde sauna!” 
“Ach wat!”, glimlacht de Paus, 
“die paar protestanten kunnen 
me niets schelen!”



www.limburgsekabrieten.com

‘Hi liefje. Dit is Pappa. Is Mama 
bij de telefoon?’ ‘Nee, Pappa, 
ze is boven in de slaapkamer 
met oom Robert’. Na een korte 
pauze, zegt Pappa: ‘Maar liefje, 
we hebben geen oom Robert’. 
‘O ja, ik weet het zeker, hij is 
nu boven in de slaapkamer met 
Mama, juist nu’. Korte pauze. 
‘O, oké dan, dit is wat ik wil 
dat je doet. Leg de telefoon op 
de tafel, ren naar boven, tik op 
de slaapkamerdeur en gil naar 
Mama, dat Papa’s auto net de 
om hoek van de straat komt’. 
‘Goed Pappa, ik doe het gelijk’. 
Een paar minuten later komt de 
kleine meid weer aan de tele-
foon. ’Ik heb het gedaan Pappa’. 
‘En wat gebeurde er, liefje?’ 
‘Nou, Mama begon te jamme-
ren, sprong zonder kleren uit 
bed en rende jammerend rond. 
Toen viel ze voorover, en raakte 
met haar hoofd het dressoir. En 
nu beweegt ze helemaal niet 
meer!’’Oh mijn God, en wat is 
er met oom Robert?’ ‘Hij sprong 
ook zonder kleren het bed uit.
Hij was bang en sprong uit het 
achterraam, rechtstreeks in het 
zwembad. Ik denk dat hij niet 
weet, dat er geen water in zit. 
Van de week is het schoonge-
maakt. Hij raakte de bodem van 
het bad en ik denk dat hij dood 
is’. Lange pauze, nog langere 
pauze. Toen zei Pappa: ‘Een 
zwembad? Is dit 486-5731?’ 
‘Nee, ik denk dat u een verkeerd 
nummer heeft gedraaid......’.

In Edinburgh (Schotland) ligt 
Wullie McTravish op zijn 
sterfbed, wetende dat het einde 
nabij is. Aan zijn bed zitten een 
verpleegster, zijn vrouw, zijn 
dochter en 2 zonen. Hij richt 
zich tot zijn zonen en zegt: 
“Bernie, ik wil dat jij de Braid 
Hills huizen neemt. Tammy, 
ik wil dat jij al de kantoren 
op Charlotte Square neemt. 
Sybil, jij krijgt de flatgebou-
wen aan de Morningside and 
Brundsfield. En Sara mijn lief-
ste vrouw, neem jij alsjeblieft 
al de residentie gebouwen in de 
Bovenstad”. De verpleegster is 
helemaal sprakeloos als zij dit 
aanhoort. Dan als Wullie er 
tussen uit knijpt zegt ze: “Mrs. 
McTravish, wat is uw man een 
hard werkend mens geweest, 
dat hij zoveel eigendommen 
heeft verworven”. Sara ant-
woordt: “Eigendommen? De 
miezerd heeft het over zijn 
krantenwijk!”

“Wat is er aan de hand?” vraagt 
de arts aan de huilende mevrouw 
Jansen. “Ach dokter, mijn zoon 
poept telkens in zijn broek en 
schuift dan voortdurend heen en 
weer”. “Maakt u zich daar maar 
geen zorgen over, dat doet toch 
ieder kind”. “Ja, maar in de col-
legezaal wil niemand meer naast 
hem zitten!”



               aan het woord.VORST FRANS
Beste Kabrieten, lieve Kabrietinnekes, vrienden van de NLK (Nieuwe 
Limburgse Kabrieten) en overige carnavalsvierders. 

Na thans één jaar lang als Vorst Frans actief te zijn geweest, wil ik even het 
woord tot iedereen richten. Er verandert wel iets in je leven. Plotseling krijg 
je van alle kanten aandacht. Er verschijnen stukken over je in de dagbladen, 
er zijn radio-interviews en je wordt uitgenodigd door tv. Op straat wordt je 
herkend en aangesproken. Plotseling kennen veel meer mensen je, mensen 
die jij niet kent. Ik ben plotseling niet meer wie ik was, ik ben nu Vorst Frans. 
En het leuke is dat je dan meteen gesprekken hebt over de zonnige kant van 
het leven, over plezier, feesten, carnaval en NLK., want daarmee word je 
geassociëerd.

Traditioneel is het seizoen 2017 op de elfde van de elfde begonnen. Midden 
tijdens ons openingsfeest kregen we de trieste mededeling, dat ons trouwe 
lid en vriendin Marijke van der Steen de dag ervoor geheel onverwachts was 
overleden. Elders in deze krant (zie pagina 24) lezen jullie meer over dit  
unieke Kabrietinneke, deze bijzondere vrouw, die een speciale plaats binnen 
de Kabrietenkraal had verworven. 

Het afgelopen seizoen was een geweldig seizoen met Prins Jan lll voorop 
als sfeermaker en animator. De feesten verliepen allemaal vlekkeloos en de 
deelname aan de marcha’s is iedere keer weer een unieke gebeurtenis. Que 
ambiente, wat een enthousiast publiek. We zijn gelukkig met de naam en 
faam die we op ons eiland hebben opgebouwd. 

Maar mensen, dit krijgen we niet geschonken. Er zijn heel wat vergaderin-
gen achter de rug alvorens we hossend door de straten trekken. En wat 
denk je van thema, kleding, wagenbouw, keuring, organisatie feesten, mu-
ziek? En hoeveel financiën hiervoor nodig zijn. Gelukkig is onze carnavals-
krant erg populair bij onze adverteerders en hebben we in de firma Licores 
Maduro – importeur van Polar – een super hoofdsponsor. Weet je dat veel 
gerenommeerde lokale firma’s ons al meer dan 20 jaar trouw ondersteunen 
met een advertentie? En andere sponsors een jaarlijkse donatie doen. En 
dat de groep donateurs, verenigd in de “Vrienden van de Nieuwe Limburgse 
Kabrieten” gestaag groeit? Belangstelling? Spreek een lid van de Raad van 
Elf aan en je krijgt alle gewenste informatie.

Een grote wens van deze vorst is om opnieuw te komen tot de oprichting 

van een boerenblaaskapel. Een 
klein groepje mensen met een 
positieve carnavalsinstelling, die 
het leuk vinden om samen muziek 
te maken tijdens onze carnavals-
activiteiten. Een paar nummers ge-
durende een avond ter afwisseling 
en verhoging van de feestvreugde. 
Welke enthousiaste amateur-muzi-
kant, die tevens van carnaval en 
feesten houdt, neemt contact op 
met een lid van de Raad van Elf? 

Trots ben ik op de leden die het 
mogelijk maken zorgeloos carna-
val te vieren, samen met iedereen, 
die op dit eiland werkt of vertoeft, 
mooi of lelijk, arm of rijk, blank of 
zwart. Met Carnaval zijn er geen 
verschillen. Recht op lol en plezier 
hebben we allemaal, en ik zeg het nog eens met nadruk: allemaal.

Trots ben ik ook op de Curaçaose bevolking, die onze groep al jarenlang 
in zijn hart heeft gesloten. Trots ook op onze eigengereide groep, die vast- 
houdt aan tradities, die host en feest met polonaises op afwijkende muziek 
en die zichtbaar geniet van de marcha’s.

Ik sluit af met u allen een fantastisch carnavalsfeest toe te wensen en 
spreek de wens uit dat dit de vorige jaren zal overtreffen. Drink met gepaste 
mate, feest, lach, zing en hos en vergeet uw zorgen een paar dagen. Ik zie 
jullie tijdens de marcha’s en eindig met mijn lijfspreuk: 

Water wordt pas lekker als het eerst bij de brouwer is geweest.

ALÀÀF    -    ALÀÀF    -    ALÀÀF
VORST FRANS l
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Zij: ‘Nee Hans, ik ga pas ná het 
trouwen met je naar bed’. Hij: 
‘Oké Els, bel me wanneer je 
getrouwd bent’.

Opa is gestorven en komt in de 
hel. Daar treft hij een vriend 
met een bloedmooie vrouw 
aan zijn arm. “Dat is wel een 
mooie beloning voor jou zon-
dige leven”, zegt hij tegen zijn 
vriend. Deze antwoordt: “Zij is 
niet mijn beloning - ik ben haar 
straf!”

Nadat hij in Parijs zeer uitge-
breid heeft gegeten vraagt een 
Nederlander naar de rekening. 
De kelner presenteert hem het 
briefje waarop de eindsom van 
19,99 Euro genoteerd staat. De 
Nederlander legt twee briefjes 
van tien neer en wacht osten-
tatief op het wisselgeld. De 
kelner overhandigt hem die ene 
cent tesamen met een pakje 
condooms. ‘En waaraan dank 
ik deze attentie?’, vraagt de 
Nederlander. ‘Ach’, zucht de 
kelner, ‘ik wil voorkomen dat 
gasten zoals u zich voortplan-
ten’.

Drie mannen - een Belg, een 
Hollander, en een Schot - drin-
ken samen een biertje. Strijkt 
er een vlieg neer in het glas 
van de Hollander. Deze wipt 
met zijn vinger de vlieg er 
uit. Daarna overkomt de Belg 
hetzelfde en deze gooit een 
gedeelte van het bier met vlieg 
en al weg. Daarna gebeurt het-
zelfde nog eens, nu bij de 
Schot. Deze man pakt uiterst 
voorzichtig de vlieg bij beide 
vleugeltjes uit het bier en 
roept: “Uitspuwen! Utspuwen 
zeg ik. En tot de laatste drup-
pel graag!”

Een man komt elke dag op kan-
toor, wandelt naar een vrouwelij-
ke collega toe, gaat dichtbij haar 
staan, ruikt eens goed en zegt dat 
haar haren lekker ruiken. Na een 
week, waarbij die man dat elke 
dag doet, wordt de vrouw het beu 
en gaat ze naar Personeelszaken 
om een klacht neer te leggen. 
Zonder de identiteit van de 
man vrij te geven vertelt ze wat 
die collega doet en dat ze een 
klacht wil neerleggen voor onge-
wenste sexuele intimiteiten. De 
bediende van Personeelszaken is 
verwonderd door deze formele 
klacht en vraagt: "Komaan zeg, 
wat is er nu sexueel bedreigend 
aan een collega die zegt dat je 
haren lekker ruiken?"  De vrouw 
antwoordt: " Het is Polleke, de 
dwerg".
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