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LIEVE KABRIETINNEKES EN BESTE KABRIETEN

Vorst Frans + 
prijswinnaars verkleedbal Boerenbal bij Mambo 40B

 Het 63ste seizoen van de (Nieuwe) Limburgse Kabrieten op Curaçao 
is weer aangebroken en zoals gebruikelijk ook dit jaar weer een woord-
je van de voorzitter van de Raad van Elf. 
Al meer dan een decennium lang wordt het nieuwe carnavalsseizoen 
traditiegetrouw op 11-11 geopend met een kroegentocht met de Paran-
dabus met veel Polar bier aan boord en een stevige portie onvervalste 
Nederlandstalige Carnavalsmuziek. 
De Raad van Elf en een grote aanhang trok van Mambo Boule-
vard via diverse sneks naar de  Rooseveltweg om via Mahaai weer 
terug te keren op de Mambo Boulevard waar een aantal Kabrieten nog 
een aantal uurtjes hebben door gefeest.  
 
Ik ben er trots op om vanaf deze plaats te mogen bekend maken, dat 
we er in geslaagd zijn om dit jaar een van de bekendste dj’s van het 
eiland te strikken om ons tijdens de Marcha’s muzikaal te begeleiden. 
Ik heb het natuurlijk over Wakkere Joris.  
Heikel puntje was nog wel dat Joris uit Brabant komt en de vraag was 
nog even of hij dan wel wist hoe Limburgs Carnaval gevierd wordt. 
Maar dat blijkt gelukkig geen probleem te zijn. Ik wil bij deze onze vo-
rige DJ Glenn bedanken voor zijn inzet en steun van de laatste 5 jaar.  
 
In december hebben we tijdens een groot feest onze nieuw Prins be-
kend gemaakt. Dit jaar zal Prins Anton de Eerste ons voorgaan in de 
polonaise tijdens onze feesten en de Marcha’s. Prins Anton de Eer-
ste is een bekende persoonlijkheid op Curacao met een rood-wit  hart 
(*zie voetnoot redaktie) en betrokken bij vele sociale activiteiten, zoals 
de straathondenopvang. Ik wens Prins Anton veel succes, wijsheid en 
plezier tijdens zijn regeerperiode.  
 
Hierna hebben we nog een spetterende nieuwjaarsreceptie bij Cafe Tap 
Maar In aan de Santa Rosa weg gehad en bij Grand Cafe Mahaai kon-
den we alvast de Polar keuren dat ons tijdens de polonaise in de Mar-
cha’s op de been moet houden. Al met al een geslaagd Carnavalssei-
zoen dat we na de Marcha’s nog zullen afsluiten met het traditionele 
haringhappen. 
 
Ook dit jaar trekken de Nieuwe Limburgse Kabrieten met de 
Gran Marcha en de Marcha di Despedida weer mee met het vertrouwde 
nummer 11.  

 

Een speciale dank voor onze hoofdsponsor Polar, die het ook dit jaar 
weer mogelijk maakt dat de  Kabrieten tijdens de beide trektochten van 
Santa Maria naar Otrabanda niet zullen verdorsten.  
Ook bedanken wij al onze andere sponsoren en sympathisanten voor 
hun inzet en steun.  
 
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. 
                                 

ALÁÁF    
 
Ex-Prins Arie I, 
voorzitter Raad van Elf 
van de Nieuwe Limburgse 
Kabrieten.  
                       
*voetnoot redaktie: We begrijpen dat 
Prins Anton – nu hij  is omgedoopt tot 
Valkenburger -  een vurig fan is van de 
rood-witten , de plaatselijke vv Walram.  
	 	 	 										Zie	kader		→



Prins Anton 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, Anton Janssen.

De redaksie is nao ut versjiene vaan deez gezet neet mier te bereike.
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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 
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LIEVE KABRIETEN EN KABRIETINNEKES
En ja dan word je gekozen als Prins.

Op zich wel een apart jaar voor mij persoonlijk 
wat begon met de doop op limburgse grond en 
inauguratie tot officieel Kabriet en lid van de Raad 
van 11 en in het zelfde jaar verkozen worden tot 
Prins Anton l.

Carnaval is mij niet helemaal vreemd, eigenlijk 
toch wel met de paplepel in gegoten ondanks dat 
ik niet geboren ben onder de rivieren, maar omge-
doopt tot Limburger.

Al vanaf mijn 2e jaar zat mijn vader bij carnavals-
vereniging “CV De Klutsers” in Apeldoorn. Met als 
gevolg dat mijn broer en ik al heel snel met de kin-
dercarnaval meededen.

In 1977 werd mijn vader gekozen tot Prins Carnaval van Apeldoorn.

Nu dus 42 jaar later treed ik in zijn voetsporen maar dan op Curacao bij de Nieu-
we Limburse Kabrieten.

Begonnen als 2e chauffeur op de vrachtwagen, een paar keer meegehost in de 
marcha en geselekteerd om aspirant lid te worden bij de Raad van 11, Slurp-
kabriet 2017 geworden, toen volwaardig lid en nu dan Prins. Kortom een blik-
semcarrière. Het enige wat me nu nog rest is Vorst worden maar dat zal nog wel 
even op zich laten wachten denk ik.

We hebben vorig jaar een fantastisch carnaval gehad onder leiding van prins 
Hilde den Ieérste. Mij rest nu de moeilijke taak om het dit jaar minstens zo goed 
te doen, en toch te proberen er nog een schepje boven op te doen.

We zien het enthousiasme bij de volggroep steeds verder toenemen en ik heb er 
dan ook heel veel zin in en ben er trots op om dit jaar als prins Anton den Ieërste 
de groep te mogen leiden.

Tot slot wens ik iedereen een super carnavalsfeest en eindig met een krachtig:

    AL À ÀF!! 

Proklamaatsie  

 

Prins Anton d’n Ieërste 
 
 

Vaan geboarte oet Knienenburg (Apeldoorn) 
 
 

Opgegreut in de Achterhook 
 
 

Umgeduipt tot inwoener vaan Valkeberg (’t Bokkeriek) 
 
 

Hoeëggelieërdheid in de koakkunst 
 
 

Woard wiezer in militaire deenst 
 
 

    Woard Wereldreiziger en strandde in Curaçao 
 
 

Baron vaan Groeët Sint-Joris 
 
 

Vergadert geer in Boetenverblief Katoentuin 
 
 

     Is groeët leefhöbber vaan hund boaven de 60 kilo 
 

 
       Groeëthertog vaan Boerenrock tot hɸken 

 
 

      Heeët rockband “Normaal” noar Curaҁao gehoald 
 
 

Is geleefd beej de vrouluu 
 
 

Maar heeët neet altiëd de boaks aan 
 
 

Groeëtmeister in giet- en kunststofvloere 
 

 
Heeët ziene showroom in Medisch Centrum Curaҁao 

 
 

Is unne goie organisator 
 
 

En eine verdomd hendige kerel 
 
 

Groeët  leefhöbber vaan water oet de brouwerie 
 
 

    Markies vaan Stichting Rescue Paws Curaҁao 
 

 
      Gedecoreerd met de zilveren “Slurpkabriet” 

 
 

                                   Troubadour vaan ”Kleren uit & Zwaaien” 
 
 

                               En supporter vaan “Geen woorden, maar daden” 
 
 

Schreidt, danst en lupt polonaise op alle soorten muziek 
 

DEN 1e DECEMBER 2018 
Groeëtvorst Huub oêt d’n Kabrietenhemel, 

heej beegestoan door Vorst Frans. 
 
 



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 (3-3-2019) 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 (5-3-2019) is identiek*

SJEIENDE PRINS

ROUTEBESCHRIJVING MARCHA:

Beste allemaal,

Wat is dit jaar 
voorbij gevlogen 
en wat heb ik 
genoten van wat 
er allemaal op 
mijn Prinsen-pad 
kwam.  Ook al 
was ik het niet 
van plan en heb 
ik nog even pro-
beren tegen te 
stribbelen, zit het 
Prinsen-jaar er 
voor mij op en heb ik toch echt mijn scepter 
moeten overdragen aan onze nieuwe Prins: 
Prins Anton I.
Wat hebben we een mooi jaar gehad, met vele 
feestjes en een hoop lol. En wat ben ik trots op 
deze club, De Nieuwe Limburgse Kabrieten, 
een vereniging voor jong en oud en voor elke 
nationaliteit. Iedereen is en voelt zich welkom 
in het kabrietenland. Dit moeten we koesteren 
en vooral ermee doorgaan.
Graag wil ik bedanken; het bestuur! Bedankt 
voor het gestelde vertrouwen in mij. Ook de 
Raad van elf wil ik bedanken voor de totale 
organisatie en inzet vóór, tijdens en na de car-
naval. Patchje af voor alle tijd en energie die 
jullie hierin stoppen.  Tot slot bedank ik mijn 
Adjudant Arie, een adjudant met de nodige er-
varing, en dat merkte je aan alles. Thanks Arie. 
En last but not least: Vorst Frans.
Ik wens Prins Anton I en zijn adjudant Bart 
héél veel succes en plezier en hoop dat hij net 
zo’n mooi en onvergetelijk jaar zal hebben als 
ik.
Aan alle overige carnavalsvierders: maak er 
een prachtig carnaval van, met veel gezellig-
heid, polonaises en veel bier! 

ALAAF
Ex prins Hilde I



PRINSE-SJLAGER  2019

Melodie: der Anton aus Tirol

Tekst:  Jan Kools

SINDS 2008 UW LOODGIETERSPECIALIST

Gespecialiseerd in het aansluiten en installeren 
van sanitair en apparatuur in uw keuken, 

badkamer renovatie, oplossen van 
ontstoppingen, aanleggen waterleiding 

en afvoer, installeren van boilers.                      
 

       Wij hebben nu ook een speciaal 
detecteerapparaat voor het vinden van 
waterlekkages binnen- en buitenshuis. 

Bel ons op: 6656411 
voor een offerte of meer informatie 

PRINS ANTON van KORSOU

Inl.  sirene-trompet-Anton-Anton (8x)

Refr. I  Hij is zo - groot, en - fanatiek,

  Gelderse – worst - is favoriet;

  Giet - al - jaren - kunststofvloeren

  Blijft - z’n - eigen - potje roeren

  Grote - honden, dat is zijn - ideaal!

Refr.II   Nu - op - Korsow, de - Oppergeit

  Van  - ’t Limburgs - Carnaval - ’t - werd - tijd

  Van - Sint - Joris - tot Westpunt

  Het - is - Anton echt gegund

  Hij – blijft - Polar al zeven - jaren trouw!

Couplet: Slurpkabriet - en Feyenoord - klant,

  Maar ook druk voor de Kabrietenkrant;

  Anton helpt op elk gebied,

  Zijn inzet kent zijn weerga niet;

  De grote wagen is zijn ide - aa - aal

  Dus zingen wij hier allemaal - aa - aal

Refr. I     Refr. II

   La – la – la – la …..La – la – la – la

     Enz.   



466 1111 | mcb-bank.com

Karnaval 
is altijd 
leuker  
met MCB!
Uw Banko Amigu wenst u 
een prettig Karnaval 2019!

www.limburgsekabrieten.com

Wist je dat 2000 jaar geleden 
de Marokkanen het eerste 
volk was dat het condoom 
uitvond en gebruikte? Zij 
gebruikten hiervoor een 
geitendarm. Pas veel later, 
omstreeks 1880, hebben de 
Britten deze techniek verfijnd 
door de darm eerst uit de geit 
te halen.

Een rabbijn en een pastoor 
zitten zij aan zij in het 
vliegtuig.   De stewardess biedt 
hen een glas champagne aan, 
waarop de rabbijn dankbaar 
accepteert. De pastoor weigert  
en zegt:  “Dank u wel, maar 
als vertegenwoordiger van 
de katholieke doctrine mag 
ik geen alcohol drinken of 
seksuele omgang hebben”.
Hierop zegt de rabbi: “Pardon, 
juffrouw, ik wist niet dat ik de 
keus had”.

Charel gaat naar zijn dokter 
in Brussel en vraagt hem: 
‘Meneer doktoor, kunt u me 
efkes nakijken’. ‘Kleed je 
maar uit’, zegt de dokter. 
Als Charel zijn onderbroek 
uittrekt, reageert de dokter 
verbaasd: ‘Wat is dat voor ‘ne 
platte lul?’  ‘Wel,’ zegt Charel 

een beetje verlegen, ‘als we 
met een paar vrienden naar de 
kroeg gaan, worden we een 
beetje tipsy. Dan leggen we 
ons geslachtsdeel op de bar 
en dan fluit de barman. En 
wie hem het laatste wegtrekt, 
krijgt een klop met de hamer 
. . . en ik ben nogal dikwijls 

de laatste’. De dokter kijkt 
nog eens en zegt: ‘Maar daar 
kan ik niks meer aan doen’, 
waarop  Charel zegt: ‘Maar 
daar kom ik niet voor, meneer 
doktoor!Ik kom voor mijn 
oren, want ik hoor het fluitje 
niet!’

Stemmen werkt alleen bij 
muziekinstrumenten. De 
politiek blijft vals spelen.

Komt een stewardess bij de 
dokter. “Dokter, ik heb zo’n 
pijn. Ik denk dat ik iets aan 
mijn nieren heb”. “Kleedt u 
zich maar even uit”, zegt de 
dokter, en onderzoekt haar 
daarna. Zegt de dokter: “Wat 
die nieren betreft, kan ik u ‘t 
volgende mededelen: Het is 
niet uw linker nier, het is niet 
uw rechter nier, maar het is 
‘n souvenir van ‘n maand of 
vier en misschien wel van ‘n 
vliegenier”.

Een dronken, fel naar alcohol 
geurende man zat in de metro 
naast een priester. Zijn das 
zat vol vlekken, zijn wangen 
zaten vol lippenstift en een 
halflege fles Bacardi stak 
deels uit de zak van zijn 
verkreukte vest. De man 
opende zijn krant en begon 
erin te lezen. Na 5 minuten 
richtte hij zich tot de priester 
en vroeg: “Zeg, eerwaarde, 
weet u de oorzaak van artritis 
?” “Ja, m’n zoon. Dat komt 
door erg losbandig te leven, 
te veel alcohol te drinken, 
niet naar de mis te gaan, te 
slapen met prostituees, geen 
bad te nemen, enzovoort”.  
“Bedankt”, mompelde de 
dronken man, terwijl hij 
weer in zijn krant dook. De 
priester, nadenkend over wat 
hij gezegd had en een beetje 
nieuwsgierig: “Neem me niet 
kwalijk ! Maar hoe lang heb 
je al artritis?” “Ik ? Ik heb 
geen artritis, eerwaarde, maar 
ik heb net in de krant gelezen 
dat de paus dat heeft”.

“Een jager komt thuis en vindt 
zijn vrouw in bed met een van 
zijn vrienden. Hij neemt zijn 
wapen en schiet de man dood.  
Zijn vrouw verbolgen: “Als 
je zo door gaat, raak je al je 
vrienden kwijt !”



www.limburgsekabrieten.com

De arts zegt tegen Anton: 
“Drinkt u nu maar eens vier 
weken geen alcohol, dan 
zien we daarna wel of de 
toestand erger wordt”. Zegt 
Anton: “Dan kan ik beter vier 
weken het dubbele drinken en 
dan zien we wel of het erger 
wordt”. 

Een man wordt rond één uur 
's nachts aangehouden door 
de politie. “Zo zo, meneertje. 
Waar gaat u naar toe ?” De 
man: “Ik ga naar een lezing 
over alcoholmisbruik en 
de effecten ervan op het 
relationele vlak”.  De agent: 
“Zo zo ! En wie gaat deze 
lezing op dit moment van 
de nacht dan wel geven?” 
Antwoordt de man: “M’n 
vrouw ....”

Er zit een man aan de bar. 
Komt er een bloedmooie 
meid naast hem zitten. Zegt 
die man : “Jij lijkt sprekend 
op mijn 2e vrouw !” “Hoe 
vaak bent u dan getrouwd 
?” vraagt de jonge dame. De 
man weer : “1 keer ....”

Eva zegt tegen haar vriendin: 
“Ik moet nu verrekte goed 
oppassen,dat ik niet zwanger 
wordt!” De vriendin: “Hoezo, 
je man is toch gesteriliseerd?” 
Eva: “Ja, daarom net!”

Vader en zoon: 'Papa, 1000 
Euro, is dat véél geld?' 'Dat 
hangt ervan af jongen, of je 
mama het uitgeeft of dat ik 
het moet verdienen'. 

Een man vertelt de dokter dat 
hij zich wil laten steriliseren. 
“Dat is een behoorlijke 
ingreep”, zegt de dokter. 
“Heeft u daar uitgebreid met 
uw vrouw over gesproken?” 
“Ja hoor”, zegt de man, “ze 
is het er helemaal 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 zijn 
ervoor en maar 3 zijn tegen”.





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

Elk jaar opnieuw wordt van de Vorst een proportionele bijdrage aan deze carnavalskrant verwacht. Niet omdat 
ik in de Raad van Elf zit, niet omdat ik de financiën beheer, niet omdat de redaktie van de Kabritu Meskla me 
niet vreemd is, niet omdat ik af en toe nog een lijntje heb met onze Grootvorst in de Kabrietenhemel, niet om-
dat…..enz. Nee, puur en alleen omdat je Vorst bent. En jaarlijks, vergelijk het met de Nederlandse troonrede, 
moet je gewoon wat van je laten horen.                                           

In Kabrietenland is dat op de dinsdag voor Carnaval, De dag dat de Kabritu Meskla gedrukt wordt. Omdat ik 
als laatste mijn bijdrage aan deze krant heb ingeleverd hebben de overige tekstschrijvers onder de Raad van 
Elf de gelegenheid te baat genomen om alle nieuwtjes kenbaar te maken en zodoende al veel gras voor mijn 
voeten weggemaaid. Ik ben dus als Vorst aangewezen op de kruimels die overblijven.

Het afgelopen seizoen hebben we op woensdag na Carnaval ( Aswoensdag ) het seizoen traditioneel afges-
loten met een feestelijke haringparty voor onze groep en een aantal genodigden, waaronder de volggroep. En 
bleef het in het verleden bij het nuttigen en wegspoelen van haringen, dit keer verraste Prins Hilde ons met 
allerlei haringgerelateerde hapjes. Deels ter plekke zelf gemaakt nota bene. Het ging er grif in en muziek en 
spoelmiddel zorgden ervoor dat het een gezellige en zeer geslaagde avond werd. 

Met Prins Hilde als stuwende kracht voorop hebben we een stormvrij seizoen achter de rug. De gebruikelijke 
briesjes waren er natuurlijk wel. Opvallend is echter dat Raad van Elf en volggroep beter op elkaar ingespeeld 
raken en een echte gezellige vriendenclub zijn geworden. Uit de volggroep komen vaak goede ideeën en 
ontstaan spontaan initiatieven om e.e.a. samen uit te voeren. Zo kwam oorspronkelijk het idee uit de volg-
groep om bij Baya Beach een bbq  te organiseren. Het werd een groot succes en was enkel voor middernacht 
afgelopen omdat de hoeveelheid drank wat te laag was ingeschat. Het gevolg van deze happening was, dat 
er enkele maanden later spontaan een boottocht werd georganiseerd op het Spaanse Water met bbq aan de 
voet van de Kabrietenberg. Hoe kun je het toepasselijker bedenken? 

Afgelopen jaar hebben we met de inauguratie van drie nieuwe Kabrieten voorzichtig  de weg van verjonging 
ingeslagen. Drie tegelijk was nog nooit in de rijke geschiedenis van de Kabrieten voorgekomen. De gemid-
delde leeftijd van de Raad van Elf is hierdoor wel gezakt, maar nog niet voldoende. De ouderen zijn nog steeds 
niet toe aan een stapje terug zetten.                                        

 We hopen dat we een vonk kunnen laten overspringen op een aantal enthousiaste dertigers, die bereid zijn 
om zich voor een superfeest als carnaval met al zijn aanverwante feestelijke en traditionele activiteiten in te 
zetten. Je krijgt er een forse dosis lol en plezier voor terug.

Het huidige carnavalsseizoen is weer traditiegetrouw 
geopend op de elfde van de elfde. Na  het succes van 
voorgaande jaren ook dit keer weer met een muzikale 
bustocht langs enkele horecagelegenheden met een 
kleine zestig deelnemers. Meer konden er helaas niet 
mee! Wederom een zeer geslaagde happening.  

Op 2 november (Allerzielen) hebben we als Raad van 
Elf de overleden Kabrieten herdacht. We gaan dan 
langs de kerkhoven waar zij hun laatste rustplaats 
hebben gevonden en bezoeken de diverse graven. 
Brengen hun een bloemetje, houden een praatje,  
halen anekdotes op en laten een fris biertje achter op 
het graf. Dit laatste wordt door de overledenen zeer 
gewaardeerd, want als we enkele dagen daarna de 
bekertjes en verwelkte bloemen opruimen, blijken die 
biertjes altijd op  te zijn. 

Een woord van dank ben ik nog verschuldigd aan 
onze hoofdsponsor Polar en alle adverteerders in deze krant. Zonder hun trouwe steun zouden we onze repu-
tatie van laagdrempeligste carnavalsvereniging van Curaҁao niet al jaren overeind kunnen houden.

Tevens gaat er nog een speciaal woord van dank uit naar onze dj Glenn Francisco, waarvan wij verleden jaar 
afscheid hebben genomen. Zowel tijdens de marcha’s als ook op de vele feesten was hij jarenlang een van de 
hoofdverantwoordelijken voor de muzikale omlijsting. Glenn bedankt!

En in het algemeen: iedereen die ons een warm hart toedraagt en op een of andere manier heeft bijgedragen 
aan Carnaval 2019. We gaan er vanuit dat het weer een uniek feest wordt.

Iedereen kan hier zijn bijdrage aan leveren. Steun ons met een bijdrage. Meld u aan als donateur.  Meer 
plezier krijgt u nergens voor een bedrag van slechts Naf 175,=. U krijgt daardoor tevens toegang tot al onze 
activiteiten, ook de besloten!

Ik sluit af met iedereen van Oost- tot Westpunt en ook in onze overzeese koninkrijksdelen een feestelijk Carna-
val te wensen en eindig met mijn lijfspreuk:

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

ALAAF



PRINS ANTON I  EN RAAD VAN ELF 2019

Prins Anton en adjudant Bart.
2011

Marcha di despedida 2016

Opkomst Prins Anton.

Prins Hilde tijdens fotosessie.



80 years

Kooyman Megastores Zeelandia & Jan Noorduynweg 
Non-stop open from 7am - 7pm & sunday 9am - 2pm

Kooyman Santa Rosa
Non-stop open from 8am - 6pm & sunday 9am - 1pm

WWW.KOOYMANBV.COM

KOOYMAN.CURACAO

www.limburgsekabrieten.com

Een psychiater tekent een 
vierkant op een blad papier 
en vraagt aan de patiënt wat 
het is. Zegt de man: “Dat 
is een kamer met naakte 
vrouwen”. Vervolgens 
tekent hij twee vierkanten 
en weer vraagt hij wat het 
voorstelt. “Twee kamers 
met naakte vrouwen”, 
antwoordt de patiënt. 
Waarop de psychiater zegt: 
“Mijnheer, U bent seksueel 
g e f r u s t r e e r d ! ” H i e r o p 
reageert de man: “Dat moet 
u nodig  zeggen dokter, met 
uw vieze tekeningen !” 

-Hoe noem je een tent die niet 
rechtop wil blijven staan? 
Een impotent.
-Ik ben alleen nog single 
omdat mijn schoonouders 
geen kinderen konden 
krijgen.
-Definitie van kaalheid: 
kaalheid is nudisme op hoog 
niveau

“Als ik de kerk tien 
miljoen nalaat”, vroeg 
een multimillionair aan 
de priester, die hem het 
sacrament van de stervenden 
kwam brengen, “zou ik er 
dan enigszins zeker van 
kunnen zijn dat ik in de 
hemel kom?” “Mijn zoon”, 
antwoordde de geestelijke 
, “ik wil geen lege belofte 
doen, maar ik ben ervan 
overtuigd dat het de moeite 
van het uitproberen zeer 
zeker waard zou zijn!”

Elke dag komt collega Jansen 
van de belastingdienst dicht 
naast juffrouw Pieters staan, 
als ze bij de koffiemachine 
staat. Hij ademt dan diep in 
en zegt: “Juffrouw Pieters, 
uw haren ruiken heerlijk!” 
Na vier dagen gaat juffrouw 
Pieters naar depersoneelschef 
om haar beklag te doen 
over Jansen wegens sexuele 
intimidatie op de werkplek. 
De personeelschef zegt: 
“Maar juffrouw Pieters, is het 
niet een prachtig compliment, 
als iemand zegt, dat uw 
haar lekker ruikt?” Juffrouw 
Pieters: “In principe wel, 
maar meneer Jansen is een 
liliputter!”



T +(5999) 747 0633    E info@janthielbeach.com   W www.janthielbeach.com

day & night

Twee islamitische mannen 
wandelen door de woestijn.
Achmed zegt tegen 
Mohammed “In de koran 
staat geschreven dat je vrouw 
20 passen achter je moet 
gaan en jouw vrouw gaat 10 
passen voor je”. “Ik weet 
het”, antwoordt Mohammed, 
“maar bij het schrijven van 
de koran lagen er nog geen 
mijnen in de woestijn”.

Edgar staat weer eens voor 
het gerecht. De rechter: 
“Aangeklaagde, wat stond in 
de brief, die u aan eiseres hebt 
geschreven?” “Kan ik niet 
zeggen, meneer de rechter - 
briefgeheim”. “En hoe hoog 
was het geldbedrag, dat u van 
deze dame hebt ontvangen?” 
“Kan ik ook niet zeggen - 
bankgeheim”. “Mooi, dan 
veroordeel ik u hierbij tot vijf 
jaar strafgevangenis!” Maar 
meneer de rechter, waarom 
dat dan?” ”Sorry, spijt me - 
ambtsgeheim”.

Ik heb me gewogen en 
vastgesteld dat ik véél te klein 
ben!

“Een vrouw begiet iedere 
dag de bloemen op het graf 
van haar overleden  man en 
iedere keer weer verlaat ze 
achteruit lopend het graf. 
Een andere regelmatige 
bezoekster van het kerkhof, 
die dit tafereel al wekenlang 
gade slaat, wil nu eindelijk 
wel eens weten waarom en 
vraagt haar: “Waarom verlaat 
u altijd achteruit lopend het 
graf van uw man?” “Ach”, 
antwoordt de vrouw, “toen 
mijn man nog leefde zei hij 
altijd, dat ik zo’n geile en 
strakke billen had, dat ik 
daarmee doden tot leven kon 
wekken en ja, dat risico wil 
ik niet nemen”.

Waarom zijn getrouwde 
mannen dikker dan 
vrijgezellen? Dat zit zo: De 
vrijgezel komt ’s avonds 
thuis, gaat naar de koelkast, 
kijkt er in, ziet dat er niets 
bijzonders in zit en verdwijnt 
naar de slaapkamer. De 
getrouwde man komt ’s 
avonds thuis, gaat naar de 
slaapkamer, kijkt er in, stelt 
vast dat er vanavond niets in 
zit en gaat naar de koelkast.



Op een dag vraagt een meisje 
aan haar mama: “Mama, 
vanwaar komen de allereerste 
ouders?””Wel”, antwoordt 
haar mama, God heeft de 
eerste mensen, Adam en 
Eva, op de wereld gezet. 
Adam en Eva hebben dan 
kinderen gekregen die op hun 
beurt ouders geworden zijn 
enzovoort, enzovoort. Het 
is zo dat de humane familie 
is ontstaan. “Twee dagen 
later stelt het meisje dezelfde 
vraag aan haar vader. Deze 
antwoordt: “Kijk, miljoenen 
jaren geleden evolueerden 
de apen langzaam tot wat de 
mensen vandaag zijn”. Het 
meisje staat perplex en loopt 
snel naar haar mama: “Mama, 
waarom zeg jij dat de eerste 
mensen door God op de wereld 
werden gezet, terwijl papa 
zegt dat mensen eigenlijk van 
de apen afstammen?” Haar 
moeder antwoordt met een 
glimlach: “Dat is heel simpel 
liefje. Ik heb je verteld over 
mijn familie en papa over de 
zijne!”

Een dronken spookrijder 
wordt aangehouden door 
de politie!  “Zò...en waar 
gaat mijnheer wel naartoe?” 
vraagt de agent streng. “Ik 
weet het eigenlijk nie meer”, 
lult de man, “maar ...ik ben 
waarschijnlijk al veel te laat, 
want iedereen komt al terug!”  

www.limburgsekabrieten.com

Een man zit op zijn werk nogal 
sloom achter zijn bureau. 
De direkteur komt langs en 
vraagt wat er aan de hand is. 
De man antwoordt: “Ik weet 
het niet, ik heb het gevoel dat 
alles mislukt, dat alles als los 
zand door m’n handen glipt. 
Ik zie het niet meer zitten”.  
Zegt de direkteur: “Kop op 
kerel. Heb ik ook eens gehad. 
Ik ben toen twee weken lang 
alle pauzes naar huis gegaan 
om me door mijn vrouw te 
laten verwennen. Dat heeft 
prima geholpen. Dat zou jij 
ook moeten doen...” Twee 
weken later komt de direkteur 
weer langs. De man zit lustig 
te typen, de fax ratelt... Zegt 
de direkteur: “Ik zie dat het 
weer prima gaat! Je hebt mijn 
advies zeker opgevolgd?” 
“Inderdaad”, zegt de man: 
“Trouwens, nooit geweten 
dat u zo’n mooi huis woont!”

Meisje: “Ik heb koude 
handen”. Jongen: ”Wat een 
toeval, ik heb warme eieren”.



Ook voor het 
egaliseren van alle 
vloeren kunt u bij 

ons terecht

Doneren kan op rekening nummer: 
MCB 27664707
T.n.v. Rescue Paws Curacao Foundation
Anasaweg 12A

Openingstijden van dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 12.00

Gesponsord door: Prins Anton l van 
Stichting De Nieuwe Limburgse Kabrieten 
en zijn Raad van Elf

Doneer 
en help levens 

te redden!

Tel.679 5269 • caribbeanfloors@live.nl



Kaminda A.J.E. Kusters 4 • Zeelandia Tel. (5999) 465-9920 
Caracasbaaiweg 167 Tel.: 465-4365   www.dijtham.com

CARNAVAL 
SPECIAL 

240 liter 
wheeled trash can 
original price Naf 259.00  
now for Naf 219,- 

Valid till March 2

KEEP OUR ISLAND CLEAN !

www.limburgsekabrieten.com

Baas tegen bediende:”Je bent 
deze week al voor de vijfde 
keer te laat! Wat concludeer 
je daaruit?”Zegt de bediende: 
“Dat het vrijdag is!”

Twee vrienden ontmoeten 
elkaar. De ene is met de fiets 
en de ander met een glanzende 
Porsche. De fietser vraagt de 
Porsche-rijder: “Hoe kom jij 
plotseling aan een Porsche?” 
De ander: “Mij is gisteren iets 
zeer wonderlijks overkomen. 
Ik sta langs de rijksweg te 
liften, stopt een Porsche met 
een knappe slanke blondine 
achter het stuur, die me 
prompt meeneemt. Ze rijdt 
met me naar een afgelegen 
bosweggetje, trekt haar slipje 
onder haar rok vandaan en 
zegt: “Je kunt nu alles van 
me krijgen wat je wilt!” “Ik 
heb daarop voor de Porsche 
gekozen”. “Dat heb je goed 
gedaan “, zegt de fietser, 
per slot van rekening kon je 
immers niet weten, of die slip 
je wel zou passen”.

“ Mijnheer de ober, wilt u 
de bedrijfsleider even halen. 
Ik eet deze ondefinieerbare 
rommel niet!” De ober: “Dat 
heeft geen zin meneer, de 
baas eet het ook niet!”

Drie poezen staan te kletsen: 
De 1ste poes zegt:”Ik zou 
graag bij ‘Friesche Vlag’ 
werken: ‘s morgens melk,’s 
middags melk...èn ‘s avonds 
melk!” Noortje, de 2e poes, 
antwoordt: “Ik zou liever 
bij ‘Whiskas’ werken:  
‘s morgens ‘Whiskas’...,  
‘s middags ‘Whiskas’...èn  
‘s avonds ‘Whiskas’! Neeltje, 
de 3e poes, reageert met: “Ik 
wil graag bij ‘Polar’ werken”. 
De poezen Anneke & Noortje 
vragen verbaasd: “Waarom 
bij ‘Polar?” “Wel”, zegt 
Neeltje, “ ‘s morgens een 
kater.., ‘s middags een kater...
èn ‘s avonds een kater”.

Waarom scheren steeds meer 
mannen hun intieme plekken? 
Als het gazon vers gemaaid 
is, zien de tuinkabouters er 
ook groter uit...” 



Zeelandia z/n   -    Curacao    -    Tel.: (+5999) 461-3233

Reciprocating saw
20V lithium ion

was 235,-

Random orbit sander
20V/Litium ion

YOU SAVE FL. 36,-
was 199,-

Drill/driver
20V lithium ion

 YOU SAVE FL. 39,- was 155,- YOU SAVE FL. 30,-

was 119,-

Domino table
0506DOMINOSM

 

Cooler with wheels
ocean blue 9.5 Gallon
45004

 

was 27,95

Folding chair
assorted colors
770219245

 

Double chairs 
with umbrella
8543012

 

Party bar & lights
00049271

 

Gasoline Generator
FPG 3800M  110 / 220V  2500W
2034FPG3800M

 

Gasoline Generator
FPG1200 110V / 1100W
2034SPG1200

 

Extension cord
110V 25FTH

50FTH

100FTH

Tl-led  xture 1X2 ft   SH3153

 

Tl-led  xture 1X4 ft   SH3152

 

Hardboard
122x244cm
0403HBO0010

 

was 16,95
Betonplex 15mm
122x244cm
0408STU0010

 

Groove pine 9 mm
122x244cm
0407GRP0004
 

was 64,95

YOU SAVE FL. 15,-
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Een man krijgt tijdens het 
winkelen een zware hartaanval 
en wordt door de ambulance 
met grote snelheid naar het 
dichtstbijzijnde ziekenhuis 
gebracht, waar hij met 
spoed een openhartoperatie 
ondergaat.Na de operatie 
komt hij bij en zit er een  
verpleegkundige non naast 
zijn bed met een clipboard en 
stelt hem een aantal vragen 
over hoe hij zijn behandeling 
gaat betalen.”Hebt u een 
zorgverzekering?”, vraagt 
ze. Hij antwoordt met 
krakende stem: “Nee, geen 
zorgverzekering”. De non 
vraagt: “Hebt u geld op de 
bank?”. Hij antwoordt: “Nee, 
geen geld op de bank”. “Hebt 
u familie die u kan helpen de 
rekening te betalen?”, vraagt 
de inmiddels kriegelige non. 
Hij antwoordt: “Ik heb alleen 
een zus, een ouwe vrijster, die 
non is in het klooster”. De 
non reageert ad rem: “Nonnen 
zijn geen oude vrijsters! 
Nonnen zijn getrouwd met 
God”. De patiënt antwoordt: 
“Geweldig, stuur de rekening 
dan maar naar mijn zwager!”

Klein meisje huilend tegen 
haar moeder: “Mammie, 
mijn hamster is dood, hij 
beweegt zich niet meer”. 
Moeder probeert haar te 
troosten: “Huil maar niet 
schatje. We zullen hem 
samen in de tuin begraven. 
Je mag al je vriendinnetjes 
uitnodigen, ik bak een 
lekkere cake en daarna eten 
we een lekker ijsje”. Op dit 
moment beweegt de hamster 
zich plotseling in zijn kooi. 
De moeder: “Kijk , hij leeft 
nog”. Het meisje: “Mammie, 
mag ik ‘m wurgen?”

De bus is stampend vol. Een 
oude man zit op een stoeltje. 
Vlak bij hem staat een jong 
meisje in een minirokje. Hij 
zegt tegen haar: “Als je wilt, 
mag je wel op mijn schoot 
komen zitten. Ik ben zo oud, 
dat is heus wel veilig”. Het 
meisje gaat bij de oude man 
op schoot zitten. Na vijf 
minuten zegt de man: “Sta 
maar weer op, want ik ben 
toch jonger dan ik dacht”.



Wist je dat….
- de Kabrieten al 63 jaar Carnaval vieren op Curaҁao!

- Anton de 58ste Prins van de kabrieten is!

- de Prins van vorig jaar toch weer meeloopt in de volggroep!

- Frans en Anton zeer tevreden zijn over de advertenties!

- het vouwen van de “Kabritu Meskla” geen diploma vereist!

- Hammie rekent op een volgende medaille!

- Pieter best “normaal” bier lust, maar dan wel met ijs!

- Jan soms zelf niet weet, waar de paarse verf staat!

- Twee privé-grasmaaiers aan vernieuwing toe zijn!

- in één weekend onze 3 wagens goedgekeurd zijn!

- Arie de correspondentie altijd met een lach verzorgt! 

- de motor van Prins Anton extra opgepoetst was!

- ons rijdend toilet op de wagen zichzelf bijna verplaatst heeft!

- je je geen betere gastvrouw kunt indenken dan Brigitta!

- Kura Hulanda een goede gelegenheid was om de kabriet op 
Korsou een   duidelijke plaats te geven!

- de Kabrieten van de Raad van Elf bijna vochten om een 
plaatsje naast Chichi!

- Stella haar hoge hakken heeft 
uitgeprobeerd op de kasseien 
van bovengenoemd museum!

- Gerbert een cursus volgt als 
VAR-scheidsrechter om de mis-
verstanden bij de Kabrieten op te 
lossen!

- het boerenbrood prima ges-
meerd was!

- voor enkelen van ons de draai/
zweefmolen op Mambo teveel 
van het goede was!

- een groot aantal flower-power-
costuums onder de naaimachine heeft gelegen!

- onze grote wagen door enkele inventieve dames duidelijke 
hippie-versieringen heeft gekregen!

- Paul uitermate blij was met zijn prijs als verklede clown; hierbij 
hoefde hij niet na te  denken over de kleur van zijn jasje!

- Paul, Pieter en Jan zichzelf tot Senatoren hebben benoemd 
zonder beslissingen te mogen nemen!

- Hugo’s voorstel om zijn paard als trekdier van onze wagen-
kabriet te laten fungeren, nog in beraad gehouden wordt!

Een bijdrage van Jan Kools (links op foto)

2018 SENIOR - KABRIETE - PROAT    2019
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VAN HET SEKRETARIAAT:
EINDELIJK DE ELFDE VAN DE ELFDE  
Het moment is EINDELIJK daar! 
Hier kijk ik al naar uit sinds die trieste, trieste dag die ASWOENSDAG heet. 

Op 11-11-2018  om 11 minuten over 11 openden de Nieuwe limburgse Kabrieten hun  63ste carnavalseizoen en dit jaar is het de 49ste keer dat we meelopen 
in de Marcha’s. ALAAF! 

Grootvorst Huub (Bongers) heeft samen met Shon Benchi (Wever) aan de wieg gestaan van de Gran Marcha en de Kabrieten hebben tot op heden al die 49 
jaren op nummer 11 meegelopen. En later toen er een praalwagen bijkwam ook meegereden. De muziek ging van de Boerenblaaskapel naar onze eigen DJ’s 
en dit jaar hebben we DJ Wakkere Joris. 

11 Is het narrengetal, de nar was vroeger de clown in de hofhouding van de regerende Vorst.  De Limburgers volgen een eeuwenoude traditie door op de 
11ᵉ van de 11ᵉ om 11 over 11 het carnavalsseizoen te openen. Behalve Limburg doen andere streken/steden dit ook,  zoals Brabant, Keulen en Mainz. Nog 
veel meer streken vieren carnaval met eigen  tradities zoals Venetie, Rio de Janeiro, New Orleans (Mardi Gras), Aruba, Sint Maarten en Curaҁao natuurlijk!

Voor de Limburgers is carnaval een volksfeest waar iedereen, jong en oud, rijk en arm aan deelneemt. Het doel van verkleden is dat rangen en standen 
wegvallen, waardoor iedereen samen lol en plezier heeft.
Ik heb het eens opgezocht, er is veel te lezen over de lange geschiedenis van het carnaval. De antropoloog zegt het zo: 
Antropologisch gezien is het carnaval voor alles een omkeringsritueel, waarin maatschappelijke rollen worden omgedraaid en normen over gewenst gedrag 
worden opgeschort.
Daar doen wij, de Nieuwe limburgse Kabrieten ook dit jaar weer volop aan mee                           !.

Voortvloeiend uit de overtuiging dat het  meedoen voor iedereen toegankelijk moet zijn, zijn de  Limburgse Kabrieten  traditioneel  weer de goedkoopste groep.

Ik ben inmiddels 24 jaar een trots Lid van de Raad van Elf, en er is gelukkig verjonging in de Raad, 3 nieuwe Leden. Dus het Curaҁaose carnaval kan er de 
komende jaren op rekenen dat we op nummer 11 meetrekken in de Marcha’s. Ons carnavalsthema is dit jaar “Flower Power / Woodstock” Zie pg.8 Ik verheug 
me er nu al op.

Als we carnaval dan eindelijk ingeluid hebben, moeten na 3 dagen de verkleedkleren weer in de kast  . Nadat je van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat met 
al je oude en nieuwe vrienden gehost, gelachen en gefeest hebt, wil je méér carnaval......

                      
  .................EN DAN WEER WACHTEN TOT HET 11-11 IS          ................

                                                                                                                    

EEN GROOT ALAAF VOOR DE CARNAVAL OP CURAҀAO EN IK WENS  IEDEREEN ALVAST  “EINE GOOIE VASTELOAVEND SAME” EN EEN “FELIS KARNAVAL” 
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Guardian Group ta desea un i tur un  

Een vrouw tegen de huisarts: 
“Dokter, altijd als ik een siga-
ret rook, krijg ik zin in seks”. 
De huisarts: “Rustig maar, 
laten we eerst even gaan zit-
ten en er eentje  opsteken...”

Een meisje is sinds vijf jaar 
niet meer naar huis geko-
men. Ze heeft haar voet nog 
niet op de drempel gezetof 
haar vader begint hard te 
schreeuwen. “Waar ben je 
al die tijd gebleven? Je hebt 
ons nooit geschreven, zelfs 
geen postkaart, ons nooit 
gebeld...” Het meisje begint 
te wenen. “Papa, ik ben nu 
een prostitué”. “Wat? Maak 
dat je wegkomt, zondares.  
Meisje van lichte zeden. Je 
bent een schande voor deze 
goed katholieke familie. Ik 
verloochen je!” “Zoals je wilt 
papa,ik kwam enkel maar 
deze nertsmantel voor mama 
brengen en een spaarboekje 
met 50.000 euro, de eigen-
domsakte van een villa die ik 
voor jullie heb gekocht, met 
10 slaapkamers en 10 badka-
mers, een zwembad en een 
uitnodiging om de feestdagen 
op mijn jacht door te bren-
gen”. Papa zegt: “Wat zei 
je ook weer, wat je was ge-
worden?” Het meisje begint 
opnieuw te wenen.”Prostitué, 
papa”.”Oh, God nu heb je me 
even laten schrikken, ik had 
verstaan 'protestantse'.

Tijdens een rondje golf holt 
een blondine plotseling haas-
tig terug naar het clublokaal. 
Na een kwartiertje komt 
ze weer terug. Haar trainer 
vraagt wat er aan de hand 
was. De blondine antwoordt: 
“Ik ben door een bij gestoken 
tussen het eerste en tweede 
hole”. Waarop de trainer 
zegt: ”Ik heb je toch gezegd 
om niet zo wijdbeens te gaan 
staan”.

“Vorige week heb ik een vis 
gevangen van anderhalve me-
ter lang”, “Dat is nog niets. Ik 
heb een lantaarnpaal uit zee 
gehengeld, waarvan het licht 
nog brandde”. “Dat kan toch 
helemaal niet”. “Nou , maak 
jij je vis een meter korter, dan 
doe ik het licht van de lanta-
arnpaal uit”.



@MojitosCuracao
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“Mama, hoe  is het eigenlijk 
om de beste dochter van de 
wereld te hebben?” “Geen 
idee, dat moet je aan oma vra-
gen!”

Een meisje van de brugklas 
komt van school thuis en zegt: 
“Papa, vandaag zijn we al-
lemaal medisch onderzocht. 
Een van ons was nog maagd!” 
“Jij?” “Nee, de lerares!”

Tony vraagt  een hoertje wat 
het kost als hij twintig keer 
kan. “Dan is het gratis!” Ze 
legt een papiertje naast het 
bed en zet na elke keer een 
streepje. “Zo, nog èen keer”, 
zegt hij . “Nee nog twee keer, 
het is pas achttien 18!” “Laten 
we er geen ruzie over maken, 
draai het briefje om dan be-
ginnen we opnieuw!”

Zegt de ene vriendin tegen 
de andere vriendin: “Heb jij 
je man wel eens betrapt?” 
Ze zegt: “Nou, ik heb vorige 
week een condoompje in z’n 
auto gevonden.” Zegt ze: 
“Wat heb je ermee gedaan?” 
Zegt ze: “Ik heb er een gaatje 
in geprikt.” Zegt die vriendin: 
“Nou je wordt bedankt”.

Een vrouw is eieren aan het 
bakken als haar man thuis 
komt. Hij loopt de keuken 
in en begint meteen te roe-
pen: ”pas op!, meer boter!, 
Stop!, stop!, draai ze om!, 
Boter!, ze gaan aanbranden!. 
Pas toch op!,: Let op! Haast 
je! Draai ze nu om! Stop!.Pas 
op! Te veel boter! Het gaat 
spatten! Zet uit! Zet uit!! Ze 
verbranden! Zachter! Hola, te 
veel boter! En te weinig zout! 
De vrouw raakt compleet 
overstuur en gilt: “Waarom 
schreeuw je zo? Wat is er 
met je aan de hand?” De man 
draait zich om en zegt heel 
kalm, terwijl hij de keuken 
verlaat: “Gewoon om je dui-
delijk te maken hoe het aan-
voelt als jij naast me in de 
auto zit!!”
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Een rijk koppel besluit om 
een avond uit te gaan en de 
vrouw des huizes besluit de 
butler ook die avond vrij te 
geven omdat ze waarschijn-
lijk laat thuis zullen komen. 
De vrouw amuseert zich niet 
al te best op het feestje en 
komt alleen naar huis. Als ze 
binnenkomt ziet ze de butler 
James alleen in de huiskamer 
zitten. Ze zegt tegen de butler 
dat hij haar moet volgen. Ze 
gaat hem voor naar de slaap-
kamer, hij volgt haar naar 
binnen en zij sluit de deur 
achter hen. Ze kijkt de butler 
aan met grote ogen en zegt: 
“James, doe mijn jurk uit”. 
James doet voorzichtig de 
jurk uit. Dan zegt ze: “James, 
doe mijn kousen en jarretel-
legordel uit”. In stilte gehoor-
zaamt hij haar. “James, doe 
mijn BH en mijn onderbroek-
je uit” is het volgende wat ze 
de butler vraagt. De spanning 
stijgt, tot de vrouw zegt: “en 
als ik je nog een keer betrap 
met mijn kleren aan dan word 
je ontslagen!....”

Opa staat na het ontbijt van 
tafel op en trekt zijn jas aan. 
Vraagt oma: “Waar ga je naar 
toe?” “Naar de apotheek, vi-
agra kopen”. Oma: “Ik ga 
mee!” “Waarom dat dan?”, 
wil opa weten. “Als je dat 
verroeste ding weer in ge-
bruik wil nemen, wil ik eerst 
een tetanusinjectie!”

Dochter: “Okay mama, dat 
met die bevruchting heb ik nu 
begrepen.  Het sperma dringt 
dus in het eitje en daardoor 
ontstaat een kindje. Maar hoe 
komt dat sperma dan daar? 
Moet je dat dan inslikken?” 
Pappa op de achtergrond: 
“Nee, alleen als ze een nieu-
we handtas wil”.

“Hebt u drie seconden tijd?” 
vraagt een toeschouwer aan 
de scheidsrechter na afloop 
van de wedstrijd. Deze knikt 
ja. “Dan vertelt u eens wat u 
allemaal over voetbal weet”.
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Een vrouw belt naar de plaat-
selijke avondkrant: “Ik wil 
graag een contactadvertentie 
plaatsen”. “Dat kan”, zegt 
de man aan de andere kant 
van de lijn. “Wat moet de 
tekst zijn?” De vrouw ant-
woordt: “Leuke, spontane 
vrouw zoekt sportieve man!” 
“Prima”, zegt de man aan 
de andere kant, “moet ie er 
vanavond al in?” “Het liefste 
wel, maar zet dat er maar niet 
bij!”, zegt de vrouw.

Vraagt een tien jarig meisje 
aan haar moeder:”Mam, kan 
ik al kindjes krijgen? “Nee 
natuurlijk niet”, zegt die mo-
eder. Waarop het meisje de 
straat op rent en tegen haar 
vriendjes roept: “Okay, jon-
gens, we kunnen gewoon 
doorspelen”.

De lerares stelt een vraag 
aan Susanne en krijgt als 
antwoord: “U bent knap ver-
geetachtig. Gisteren hebt u 
me dezelfde vraag gesteld en 
ik heb geantwoord, dat ik dat 
niet weet”.

Een vrouw lag in bed met 
haar minnaar, toen haar man 
plotseling thuiskwam. “Vlug” 
zei ze, “ga in de hoek staan”. 
Ze smeerde hem snel in met 
babyolie en strooide grote 
hoeveelheden babypoeder 
over hem heen. “Niet bewe-
gen”, fluisterde ze, “doe net 
alsof je een standbeeld bent”. 
“Wat is dit lieverd?”, vroeg 
de man toen hij de slaap-
kamer binnenkwam. “Een 
standbeeld”, antwoordde ze 
nonchalant. “De buren van 
hiernaast hadden er één voor 
in hun slaapkamer gekocht en 
ik vond hem zo mooi, dat ik 
er ook één gekocht heb”. Er 
werd niet meer over gepraat 
en ze gingen slapen. Om 2 
uur ‘s nachts stond de echtge-
noot op uit bed en ging naar 
de keuken. Even later kwam 
hij terug met een glas melk 
en een sandwich. “Hier”, zei 
hij tegen het standbeeld, “eet 
iets. Ik heb laatst drie dagen 
óók zo voor gek gestaan bij 
de buren en niemand heeft 
me zelfs maar een glas water 
aangeboden..”.



Reserveren? Bel 767-1500

www.brakkeputmeimei.com

ATTENTIE
Karnaval-gangers en kabrieten,  

kom naar Brakkeput om van onze vis-  

en vleesspecialiteiten te genieten!  

Van maandag t/m zondag van zes tot elf.  

Bij elk hoofdgerecht gebruik van de  saladbar,  

hoeveel kies je zelf!

Zondag 3 en maandag 4 maart ontvangen  

wij graag alle  karnaval-gangers en kabrieten,  

Maar dinsdag 5 maart krijgt ons personeel  

de kans om zelf van Karnaval te genieten.

Kortom, ons restaurant is zo gaaf als een kei,  

Dus wij nodigen iedereen uit;  

Ga je met mij naar Mei Mei?!

Kaya Elektrishen 28

Opa neemt kleine Fred voor 
het eerst mee vissen. Vooraf 
natuurlijk een heel ritueel: hen-
gels smeren, vishaakjes sorte-
ren en kabels controleren; maar 
wat ook moet: pieren vangen. 
Dus opa met Fredje de tuin in 
en begint met een greep in de 
grond te wroeten. Binnen no-
time komen er een paar pieren 
omhoog. Opa denkt grappig te 
zijn en zegt: “Fred, als je er nou 
eentje weer rechtop de grond 
in kunt duwen, dan krijg je van 
mij een tientje”.  Fredje beden-
kt zich geen moment, loopt het 
huis in en komt even later terug 
met een bus haarlak. Hij spuit 
een worm vol met lak en hopp-
la, duwt hem zo de grond weer 
in. “Shit”, denkt opa,” slim be-
dacht”. Hij is niet kinderachtig 
en geeft Fred de beloofde tien 
piek. Als ze genoeg wormen 
hebben zegt opa: “Zo, nog 
effe onze jassen pakken en dan 
gaan we”. Dus hij naar binnen 
en dat duurt maar en dat duurt 
maar. Een half uur later komt 
hij weer naar buiten. “Als- 
jeblieft jongen: een tientje”, 
zegt hij. “Maar opa, je hebt me 
er net al een gegeven”, zegt 
Fredje. “Ja, dat weet ik, maar 
deze heb je van oma...”.

Jantje en Hanneke zitten sa-
men in bad. Hanneke: “Wat 
heb jij dan daar? Mag ik het 
even aanraken?” Jantje: “Nee, 
liever niet. Dat van jezelf heb 
je ook al kapot gemaakt!”

Vriendelijk slaat een generaal 
tijdens de troepeninspectie 
een rekruut op de schouder. 
"Hoe gaat  't ermee mijn 
zoon?" Deze straalt van top 
tot teen en zegt verheugd: 
"Geweldig papa dat je je ein-
delijk meldt. Mama zoekt je 
al jaren!"

Een oudere man ligt op de 
operatietafel. Hij wilde persé 
door zijn schoonzoon, die een 
uiterst bekwaam chirurg is , 
geopereerd worden. Voor de 
narcose zegt hij: "Wees niet 
nerveus. Doe gewoon je best 
en bedenk, dat als het mis 
gaat en me iets overkomt, je 
schoonmoeder vanaf dan al-
tijd bij jou woont".



www.limburgsekabrieten.com

Baas tegen werknemer: “Je was 
vanmorgen twee uur te laat. Heb 
je daar een verklaring voor?” 
“Ja, ik wordt vader”.  “Van harte 
gefeliciteerd, wanneer is de be-
valling?” “Over negen maan-
den”. 

 Een matroos keert na een maan-
denlange zeereis terug in zijn 
thuishaven en gaat onmiddel-
lijk naar het dichtstbijzijnde 
bordeel. Hij vraagt aan madame 
een meisje voor een blowjob en 
gaat met haar naar een kamer. 
Na ruim vijf minuten druk aan 
de gang, kijkt het meisje hem 
aan en zegt: “He verdorie, wordt 
hij dan nooit hard?” De zeeman 
reageert: “Hij moet ook niet stijf 
worden, alleen maar schoon!”

Een dokter feliciteert zijn patiën-
te. “Gefeliciteerd, je krijgt een 
baby”. “Een kind? Dat is onmo-
gelijk dokter, ik ben nog steeds 
maagd”. De dokter draait zich 
om, loopt naar het raam en staart 
zwijgend omhoog. Na een tijdje 
vraagt de patiënte: “Is er iets 
dokter?” “De arts: “De laatste 
keer dat zoiets gebeurde, ging er 
in het oosten een stralende ster 
op”.

Een jonge echtgenoot komt thuis. 
Zijn vrouw vliegt hem om de 
hals en zegt:"Schat, ik heb groot 
nieuws, ik ben 'n maand over 
tijd. Ik heb bij de dokter een 
zwangerschapstest gedaan en 
binnen een dag of twee zullen wij 
het weten. Zolang wij het nog niet 
zeker weten vertellen wij het aan 
niemand". De volgende dag belt er 
iemand van Energiemaatschappij 
E-Lekwater en Co i.v.m. een 
onbetaalde rekening ."U bent 
Mevr. De Jager?"  "Ja". "Mevrouw 
De Jager, u bent een maand over 
tijd". "Maar hoe weet u dat?" "Wij 
hebben computers, het staat in 
onze databank"."Wat zegt u? Staat 
het in jullie computer?" 's Avonds 
vertelt Mevr. De Jager dit verhaal 
aan haar man, die zich de volgende 
dag, wit van woede naar het 
hoofdkantoor van E-Lekwater & 
Co begeeft. "Waar bemoeien jullie 
je mee?" "Luister", zegt de man 
van de klantenservice, "blijf kalm, 
het is niet zo erg. Ze is gewoon 
nog niet voldaan". "Niet voldaan? 
Wat zegt u nu? Voldaan of niet 
voldaan, jullie moeten je daar 
niet mee bemoeien". "In dat geval 
moet ik u mededelen dat wij de 
zaak bij u af gaan snijden". "Wat? 
Afgesneden? Maar u bent gek! 
En wat gebeurt er dan met mijn 
vrouw?" "Dat weet ik niet. Ze 
zal zich voortaan met een kaarsje 
moeten behelpen!"



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
2018 Hilde I  Cas di Arie  Hilde Bonthuis
2019 Anton I  Weto Apartments  Anton Janssen 



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

Gesch ieden is



Bij ons kunt u terecht voor al uw
kunststof  dakbedekkingswerkzaamheden

als ook schilderwerkzaamheden 
van uw daken.

Bij daklekkage kunnen wij deze opsporen
en een adequate oplossing bieden.

Wij zijn te bereiken op telnrs:
+599-95149595 en +599-95126800

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

“NIEUW en UNIEK op Curacao”

Een bejaarde dame stond aan 
de reling van een cruiseschip 
met beide handen haar hoed 
vasthoudend, zodat hij niet kon 
wegwaaien. Een heer naderde 
haar en zei: “Excuseer me, me�
vrouw. Ik wil niet vrijpostig zijn 
maar is het U niet opgevallen 
dat uw kleed opwaait door de 
wind?””Ja, dat weet ik”, zei de 
dame, “maar ik heb beide han�
den nodig om mijn hoed op 
zijn plaats te houden”. “Maar 
mevrouw, U moet weten dat U 
geen onderbroek draagt en dat 
uw onderlichaam is blootgesteld 
aan onbescheiden blikken”, ant�
woordde de heer in alle ernst. 
De dame keek eens naar onder, 
dan naar de heer en repliceerde: 
“Mijnheer, alles wat u daaron�
der ziet is 85 jaar oud...maar 
mijn hoed is gloedje  nieuw”. 

Lerares: “Ali, wat krijgen we 
van een kakelende kip?” Ali: 
“Eieren”. Lerares: “En wat van 
een knorrend varken?”  Ali: 
“Lekkere ham”. Lerares: “Heel 
goed, en wat van een vette koe?” 
Ali: “Huiswerk!”

Zuster Marguerite gaat naar 
de dokter vanwege haar vre�
selijke aanvallen van de hik. 
“Ik kan er niet meer tegen, 
dokter, het is nu al een maand 
dat ik niet meer slaap en bijna 
niet meer eet. Ik ben volledig 
gestresst vanwege deze hik”. 
De arts kijkt er lang naar en 
zegt: “Zuster, U bent zwan�“Zuster, U bent zwan�Zuster, U bent zwan�
ger”. In paniek,  pakt de non 
haar spullen op en rent weg in 
volle snelheid. Een uur later 
belt moeder�overste  van het 
klooster de dokter: “Dokter, 
kunt u mij vertellen wat u 
tegen zuster Marguerite hebt 
gezegd? Ze is in alle staten”. 
“Tja”, zegt de dokter, “om 
aanhoudende hik te doen 
stoppen is de beste remedie 
de patiënt bang te maken of 
hevig te laten schrikken! Dus 
ik zei haar dat ze zwanger 
was”. “Heeft het geholpen?” 
“Ja, zuster Marguerite heeft 
niet langer de hik, maar pater 
Bastien heeft zich opgehan�
gen in de sacristie”.

Ik zou willen, dat ik weer zo 
slank was als toen. Toen ik 
dacht dat ik dik was.

Politie: “Uw naam a.u.b.?” 
Bestuurder: “Zscherboinsky�
Crzcypierzak!” Poltie: “Hoe 
schrijf je dat?”. Bestuurder: 
“Met een streepje ertussen!”
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Seru Loraweg z/n blok B, telnr.: +5999 7478959

“NIEUW en UNIEK op Curacao”

ABC Autobusbedrijf Curacao
Abraham Sluyter BV
ADC
Auto City B.V.
Autobedrijf Willemstad
Bizz                                  
Bonaire Transport/ Don An-
dres
Bounty Adventures
Brakkeput Mei Mei   (Horex)
Brouwer Taxaties N.V.
Building Depot Trading BV
Burnley & Burnley
Caribbean Bakery Supplies NV
Caribbean Floors
Centrum Supermarket
CSP- Curaçao Swimming Pool 
NV
Dijtham Curaçao N.V.
Dock Restaurant & Kitchen
Dutch Caribbean Roofing b.v.
Esperamos Supermarket
Firgos (Emerald)
Florida Express
Freeport Jewelers
Gartish Tegelwerk N.V.
Gijbels Renting NV
Gomez Enterprises 
Guardian Group (Fatum)
Heavy Mix Concrete bv.
Henny' s Rits
Hillside Bonaire
Household Repairs Curacao
Hucor (Pizzahut-KFC-Subway)
Jan Thiel Beach 

Karel's Bakkerij
Kooyman bv
LB Constructie
Licores Maduro
Maduro Travel
Markus B.V.
MCB                 
Mensing's Caminada
Mermaid
Mojitos & Bites
Natuurfarm Scherpenheuvel 
NetPro
Nieuwe Limburgse Kabrieten
Noordstar
Oduber & Kan
Old Dutch Eetcafé
Orco Bank
Plein Café Wilhelmina 
Polar (Licores Maduro)
R&B - Cigarettes
RPC - Rescue Paws Curacao
Scherpenheuvel (Spuiterij)
Skérpené Trading BV
Sound & Vision
SQlapius
Staal Antillen Heru
SuperRetail: DA,Bruna,Pearle
tTSA-Taxi Thirty Steps 
Association
Van den Tweel Supermarket
Van Sluisveld Group
Vanddis
Vivian's Nursery NV
Vreugdenhil

Hierboven zie je 66 genummerde rechthoekige vakjes 
met details op ware grootte of iets vergroot, uit de in 
deze carnavalskrant opgenomen advertenties. 

Bekijk de advertenties goed en zoek uit, uit welke ad-
vertentie het betreffende vakje afkomstig is en welke 
firma deze heeft geplaatst. Zie de alfabetische lijst 
met adverteerders. 

Schrijf in deze adverteerderslijst het nummer van het 
corresponderende vakje op.

Ga daarna naar onze website www.limburgsekabri-
eten.com naar de rubriek “Puzzel Kabritu Meskla 
2019” en volg de instructies op. Vergeet niet je per-
soonlijke gegevens in te vullen.

Prijzen:
Er zijn een 11 leuke prijzen uitgeloofd door de navol-
gende firma’s:  ABC-Autobusbedrijf, Centrum Super-
markt, Freeport Jewelers, Firgos, HRC-Household Re-
pair, Jan Thiel Beach, Mensing, R & B -Cigarettes, Van 
Den Tweel-Supermarkt, Vanddis, Vivian’s Nursery.

Uitslag:
De uitslag wordt omstreeks 5 april 2019 bekend 
gemaakt op onze website. Prijswinnaars zullen tele-
fonisch of per mail ingelicht worden.

Reglement:
De inzendtermijn sluit zaterdag 30 maart 2019.
De redaktie van de Kabritu Meskla is uitgesloten van 
deelname.
Onder de 11 juiste  / beste inzendingen worden de 
prijzen d.m.v. loting verdeeld.
De loting vindt plaats onder toeziend oog van Prins 
Anton l.

Tot slot:
Namens de redaktie van de Kabritu Meskla 2019 wens 
ik jullie allemaal veel puzzelplezier en leesgenot!!

Vorst Frans, Prins Anton l.

Hoe werkt de puzzel?   Plezier voor alle leeftijden!
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Er is een voetbalwedstrijd op 
tv. Nadat zijn ploegje heeft ge-
scoord vliegt Thomas Tina om 
de hals, waarop Tina opgewon-
den zegt: ”Zo innig heb je me 
nog nooit omhelsd”. “Ja natuur-
lijk heb ik je nooit zo omhelsd, 
maar je hebt ook nog nooit zo’n 
doel gescoord!”

Een bejaarde dame stond aan 
de reling van een cruiseschip 
met beide handen haar hoed 
vasthoudend, zodat hij niet kon 
wegwaaien. Een heer naderde 
haar en zei: “Excuseer me, me-
vrouw. Ik wil niet vrijpostig 
zijn maar is het U niet opgeval-
len dat uw kleed opwaait door 
de wind?””Ja, dat weet ik”, zei 
de dame, “maar ik heb beide 
handen nodigom mijn hoed op 
zijn plaats te houden”. “Maar 
mevrouw, U moet weten dat U 
geen onderbroek draagt en dat 
uw onderlichaam is blootgesteld 
aan onbescheiden blikken”, ant-
woordde de heer in alle ernst.De 
mevrouw keek eens naar onder, 
dan naar de heer en repliceerde: 
“Mijnheer, alles wat u daaronder 
ziet is 85 jaar oud... en mijn hoed 
is gloedje  nieuw”. 

www.limburgsekabrieten.com

Kobus zit aan de bar en bestelt 
het ene drankje na het andere. 
Zijn gelaatsuitdrukking verraadt 
een slecht humeur. Een vriend 
komt binnen, neemt naast hem 
plaats aan de bar en zegt: “Man 
wat kijk je sip. Wat is er in gods-
naam met jou aan de hand?” “Ik 
heb problemen met mijn vrouw”. 
“Wat is er dan gebeurd?” “Ze 
heeft gezegd dat ze een maand 
lang niet meer tegen me praat”. 
“Nou, er zijn wel ergere dingen 
in het leven dunkt me”. “Oh ja? 
Vandaag is de laatste dag”.

Na een lange, vermoeiende 
werkdag neemt een vrouw 
plaats in de trein en sluit de 
ogen. De trein is nog maar net 
vertrokken uit het station als 
de jongeman die tegenover 
haar zit, zijn GSM toestel uit 
zijn zak neemt. En hij begint 
luidruchtig te spreken: “Dag 
schatje, hier is Marc. Ik zit op 
de trein. - Ja, die van 18:30 en 
niet die van 17:30 want ik heb 
een lange vergadering gehad. 
- Nee, niet met die idioot van 
Personeel, maar met de baas - 
Nee, schatje, je bent de enige 
vrouw in mijn leven - Ja, ik 
ben er zeker van, het is be-
loofd enz. enz.”En zo gaat dat 
een kwartier lang door. De 
vrouw, die geïrriteerd is door 
dat aanhoudende luidruchtige 
gebazel, schreeuwt plots :”Hé 
Marc, stop met dat stomme 
telefoneren en kom terug in 
bed!!!”



50% KORTING TIJDENS CARNAVAL
MEDICAL IT PROFESSIONALS

WWW.SQLAPIUS.NET

Ook Medicinaal  Canabis

Probleemloos Geregistreerd in uw

Electronisch Patienten Dossier

FAR OUT!

Sound & Vision Professional 
are consultants, resellers 

and installers of com-
plete corporate and 
home media room 

systems which include 
Projectors, Screens, 
Plasma, LCD, Audio 

Equipment, Videocon-
ferencing, Lighting 

Control and Cabling.

wenst Curaçao en de 
Nieuwe Limburgse 

Kabrieten 

een super-gezellig Carnaval

Contact: visit:  
www.svpro.com

www.limburgsekabrieten.com

Een klein meisje komt in de die-
renwinkel, glimlacht tegen de 
verkoper en zegt: “Ik wil graag 
een konijn”. Vraagt de verkoper: 
“Wil je dit kleine bruingevlekte, 
of liever dat  snoezige witte?” 
“Het meisje antwoordt: “Ik denk 
niet dat dat van belang is voor 
mijn python”.

Verkeersagent tegen automobi-
liste: “Weet U niet dat een kind 
pas vanaf twaalf op de voorstoel 
mag zitten?” “Oh, doe niet zo 
kinderachtig”, zegt de vrouw en 
kijkt op haar horloge, “vanwege 
die paar minuten!”

De sollicitante heeft zich nogal 
sexy gekleed. De personeelschef 
bekijkt haar enigszins gering-
schattend en zegt: “Daarmee zult 
u bij de baas weinig indruk ma-
ken. U had er beter aan gedaan 
uw broer mee te brengen”.

 Een voorbijganger vraagt be-
langstellend aan iemand met een 
hond: “Wat is dat voor hond?” 
“Dit is een politiehond”. Dat is 
niet goed te zien”. “Dat hoort zo, 
hij werkt voor de geheime poli-
tie”. 

Twee begijntjes komen bij 
de apotheker en vragen een 
doosje condooms. Ze wer-
pen de inhoud op de grond 
en beginnen er op te trappen. 
De apotheker weet niet wat 
hij ziet en vraagt wat dat te 
betekenen heeft. 'Op die ma-
nier zijn we ook gestopt met 
roken', antwoorden de begijn-
tjes.   

Twee blondines na het be-
drijfsfeest: “En heb je nog 
seks gehad?” “Ja, twee keer”. 
“Wat, maar twee keer?” “Ja, 
een keer met de muziekband 
en een keer met de bedrijfs-
brandweer”.

Komt  de buurman bij Ger-
ritsen en zegt: Uw hond heeft 
mijn schoonmoeder gebeten”. 
Zegt Gerritsen: “En nu wilt 
u schadevergoeding”, “Nee”, 
zegt de buurman, “ik wil je 
hond kopen”. 





De Slurpkabrieten
Door onze hoofdsponsor Polar is in 2015 een jaarlijkse wisselprijs in de vorm 
van een zilveren schaal in het leven geroepen. Deze onderscheiding wordt 
toegekend aan een van onze leden of iemand met een trouw kabrietenhart, die 
een seizoen lang aangetoond heeft regelmatig te putten uit Polar’s leverings-
programma en hiermee onze sponsor een warm hart toedraagt.. 

Thans krijgen de achtereenvolgende winnaars een eervolle vermelding in on-
derstaande  rubriek “Orde van de Slurpkabrieten”. De jaarlijkse genomineerde 
wordt voorgedragen door de prijswinnaars uit het verleden.

                           

Orde van de Slurpkabrieten
Seizoen              Winnaar Zie foto

2015-’16           Jan Wortman                               2e van links

2016-‘17           Gerbert Spijker                            rechts

2017-’18           Anton Janssen                             2e van rechts

2018-’19           Arie Groothuis                              links



ALAAF PRINS Anton 1 PABIEN,
63 JAAR KABRITU MESKLA

     BRIEF UIT DE KABRIETENHEMEL
Kabrieten, Kabrietinnekes en carnavalminnend Curaçao.
Opnieuw neem ik de pen ter hand om jullie op de hoogte te brengen van het reilen en zeilen in de Kabrietenhemel en wat gedachten te spuien 
over jullie aardse Kabrietenrijk. Ik houd vanaf hier natuurlijk alles nog goed in de gaten, hoewel inmiddels gebleken is dat ik nauwelijks meer iets 
hoef toe te voegen aan jullie reilen en zeilen.

Gezien de plek die ik in de Kabritu Meskla toebedeeld heb gekregen, lijkt het erop dat ik eerstdaags geen plaats meer krijg in de carnavalskrant, 
want de stap van voorlaatste pagina naar geen plek meer is niet zo groot. Maar ja, zolang het nog kan blijf ik jullie van mijn commentaar voor-
zien. De engeltjes vliegen nog dagelijks op en neer en brengen het aardse nieuws. En anders Willem Jan de Vries. Die was vroeger ook al altijd 
van alle nieuwtjes op de hoogte. En nu nog trouwens. Hij zit nu naast me en we hadden het net nog over dat schitterende feest toen hij aantrad 
als prins Willem Jan den Ieërste. Ja, dat was in 1973 bij Hotel Frommer, ook al lang historie.

Het doet me genoegen, evenals verleden jaar, ook nu weer de loftrompet over jullie te kunnen steken.  Er zijn heel wat positieve ontwikkelingen 
geweest. Om te beginnen hebben jullie tijdig het gekozen thema, voor insiders “de Flintstones” nog net op tijd vaarwel gezegd. Bijna was er al 
een flintstone-voertuig gebouwd of aangekocht. Nee, die jutezakkerige kleding, die jullie gelukkig op proef hadden ingekocht, leek inderdaad 
nergens op. Dan kun je nog beter in een kabrietenhuid kruipen. En dan gaat de regel op: beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. 
Toen viel jullie keuze op Flower Power / Woodstock. En met dat thema kun je echt uit de voeten. Kijk maar eens hoe de praalwagen erbij staat. 
Ronduit weer fantastisch. Chapeau voor het wagenbouwteam. Ze hebben er weer heel wat vrije uurtjes in gestoken, maar het resultaat mag er dan ook zijn. Ook een goed idee was het om die 
enorme kolossen van luidsprekers op de achterkant van de wagen  – overigens nog uit mijn tijd - te vervangen door modernere. 

Verder ben ik erg benieuwd hoe jullie huidige Prins het dit jaar gaat doen. Hij zal aardig zijn best moeten doen want met zijn mannelijke voorkomen mist hij de natuurlijke uitstraling van zijn 
vrouwelijke voorganger. Oké, charme heeft hij ook wel. En zijn inzet is ontegenzeglijk tomeloos. En dan te bedenken, dat hij het een jaar geleden wat rustiger aan wilde gaan doen.

Dan nog even over mijn troetelkindje, de carnavalskrant. Weer is er een prachtexemplaar aan onze hemelse bibliotheek toegevoegd. Nog nooit was het thema zo goed vertolkt in de krant. Wat 
wil je ook met zo’n thema. Dat had ikzelf 50  jaar geleden moeten bedenken, zeker omdat het toen zo actueel was.

Tot slot nog even over de vergaderingen van de Raad van Elf. Verleden jaar heb ik al opgemerkt dat het “knobelen” langzaam dreigde te verdwijnen onder de meer zakelijke aanpak. Van hieruit 
doe ik een dringende oproep aan de samensteller van de agenda: Voer dit weer op als een steeds terugkerend agendapunt. Deze leuke traditie moeten jullie in stand houden. In de Kabrieten-
hemel is dit een bijna dagelijks terugkerend evenement, waar we altijd veel lol aan beleven! 

Nieuwe Limburgse Kabrieten: Ga zo door! Wij zijn ongelooflijk 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. Wij genieten met grote regelmaat van het hemelse Polarbier, jullie huisdrankje, dat smaakt alsof er een  
engeltje op je tong plast. En plassende engeltjes hebben we in overvloed! Maar - ik herhaal mijn woorden van verleden jaar - denk er aan: met  
regelmaat en in gepaste mate! Wij staan achter het “zero-tollerance” beleid, dat de politie nastreeft in carnavalstijd. Dus niet met alcohol op achter 
het stuur. Laat je rijden en wees voorzichtig. Dit weer gezegd hebbende eindig ik gewoontegetrouw weer met mijn bekende lijfspreuk:

“Leef Kabrieten en Kabrietinnekes, laot ut koake, karnaval is aangebroake!!”
GROOTVORST HUUB DER HEMELSE KABRIETEN. 
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