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Kern 

Sam is niet zo'n lezer. Computeren en tv-kijken gaan hem 

beter af. Het is hem vergeven maar ergens wringt het. 

Vandaar dat een boek voor Sinterklaas niet zo'n gek idee 

lijkt. Het wordt De nieuwe linksbuiten van Corien Oranje. 

Moet een enthousiast voetbalfan toch aanspreken. 

Dat doet het ook. Hij leest. En als we een paar dagen later 

aan hem vragen hoe hij het vindt, komt er een opgetogen 

'Leuk!' uit zijn mond. Om even later te vervolgen: 'Ik ben nu 

precies bij de kern!' Hm, de kern? Die schrijfster maakt er 

wel werk van lijkt het. Boek met een boodschap? Maar als 

we Sam vragen wat hij bedoelt antwoordt hij: 'Nou, ik ben 

net op de middelste bladzijde...' 

 

 

 

 

 

 

Luizenmoeder 

Na een vakantie staat natuurlijk de luizencontrole weer op 

het program. Alle krullen, pluizen, stekels, vlechtjes, 

paardenstaarten, kuiven, klitten, knotjes, pony's en kale 

bolletjes worden weer secuur nagekeken, opzoek naar van 

die vervelende bloedzuigertjes. Vraagt één van de kleuters: 

‘En wat doet u nu als u zo’n hoofdluis vindt?’ Zegt een ander 

resoluut: ‘Meteen met een vliegenmepper doodslaan 

natuurlijk!’ 

 

Grillig 

Het gaat bij de bijbellezing aan tafel over Ahasveros die zijn 

vrouw Vasti laat roepen omdat hij haar wil showen aan zijn 

gasten. De schrijver van het dagelijkse kalenderblokje komt 

er op uit dat Ahasveros een grillige koning was. Zegt Sam: 

'Dan zal hij wel veel gebarbecued hebben...’ 

 

 

Bloemen uit Australië 

Ineke is bijna jarig en tot haar verrassing wordt er een 

prachtig boeket bloemen thuisbezorgd, compleet met vaas. 

Je kunt er bijna niet omheen, zo groot. Een boeket van onze 

in Australië verblijvende zoon Job. Op het kaartje staat: 

Mam! Alvast van harte gefeliciteerd met uw 23ste 

verjaardag en natuurlijk een fijne moederdag toegewenst! 

Liefs uit Aussie.  

Als ze het boeket uitpakt, ziet ze dat er op een stok tussen 

de bloemen ook nog heerlijke bonbons zijn gestoken. Ogen 

op stokjes bij Rik als hij vol verbazing uitroept: ‘Hebben ze in 

Australië ook een bakker Ammerlaan?’ 

 

Noach 

'Hé mam...' 'Ja?' 

'Weet u eigenlijk wat Noach al die dagen in de ark deed?' 

'Nee...' 'Vissen.' 

'Vissen? Heeft hij wel veel gevangen zeker...' 

'Eh… nou nee, hij had helaas maar twee wormen…’ 



Stormachtig 
Een eigenwijs baasje uit Tronde 
liep ondanks de wind toch zijn ronde, 
maar zag plots ontdaan 
zijn lieverdje gaan. 
Tja, lijn dan ook aan hè, die honden. 
 
Stakende schoonmakers 
Een schoonmaker zat te relaxen 
bij grote kantorencomplexen. 
‘Voor minder steeds meer, 
dat stopt echt een keer. 

Mijn bezem kan vegen, niet heksen.’ 
 
Qatverbod 
Een Wordfeudfanaat uit Slenaken 
roept uit: 'Nee, dat kun je niet maken! 
Want zonder een u 
zal ik dus de q 
echt nergens meer kwijt kunnen raken!’ 
 
Tuinvogeltelling 
Keek ik, potlood klaar, door de ruiten 
kwam net onze buurman naar buiten 
met boor, zaag en tang 
en ging aan de gang. 
Kon ik naar die vogeltjes fluiten… 
 
Holleeder vrij 
‘Maar zal hij’ vraagt iemand uit Gieten, 
‘nu ook van z’n vrijheid genieten? 
Hij zat in de bak 
nog op z’n gemak. 
Hier zijn er, die kunnen hem schieten.’ 
 
Vrouwen parkeren beter in dan mannen 
Een man in het Limburgse Nijken 
laat niets van verwondering blijken 
maar zegt, heel vilein: 
‘Da’s logisch, die zijn 
gewend om in spiegels te kijken.’ 
 
Treinchaos 
Een treinconducteur uit Terhagen 
die moedeloos thuiskwam, verslagen: 
‘Eén plek viel wel mee. 
De stiltecoupé. 
Daar heb ik geen mens horen klagen…’ 
 
Leger veegt Elfstedenroute 
Een boertje in Koufurderigge 
staat warm in de stal bij z’n biggen 
en sombert: ‘Slecht plan. 
Best kans dat er dan 
geen wakken maar loopgraven liggen.’ 

Geen bier meer tegen slakken 
‘Terecht!’ zegt een slak in Terlinden. 
Hij had zich flink op lopen winden 
de vorige dag. 
‘Een heel hard gelag 
wanneer je je huis niet kunt vinden!’ 
 
SGP-jongeren en Rutte 
‘Och och,’ zegt een broeder uit Deelen 
‘alsof het ze niets lijkt te schelen 
met Rutte, ( ’t idee, 
of ’t lukt is vers twee) 

straks onder één hoedje te spelen…’ 
 
Zomertijd 
Een vrouw in het Brabantse Akker, 
met slapen al jaren een stakker, 
is een keer per jaar 
zo blij joh, echt waar. 
‘Dan lig ik een uur korter wakker!’ 
 
Storing Vodafone 
‘Ach man,’ zegt een opa in Schagen, 
ik weet nog wel, vroeger, van dagen 
met nérgens bereik! 
’t Verschil hè, want kijk, 
heeft iemand ons ooit horen klagen?’ 
 
Catshuisberaad mislukt 
‘Men kan het’ zegt iemand uit Loenen, 
‘uiteindelijk niet meer verbloemen: 
Akkoord van de baan. 
Ik zou het voortaan 
geen Catshuis maar Katerhuis noemen. 
 
Snoeppolitie 
Een goedige diender uit Kleve 
had kleuters een standje gegeven. 
´Geen rommel op straat!’ 
Hij meent het niet kwaad. 
Had zelfs een bonbons uitgeschreven… 
 
Hoosbuien 
Het weer blijkt kampeerders bij Emmen 
nu toch wel wat droevig te stemmen: 
‘We zijn het zo zat… 
Echt alles drijfnat. 
Hier, kijk, zelfs de haringen zwemmen!’ 
 
Waarschuwing voor klusongelukken 
Zo had pas een klusser in Vorden 
zijn vrouw nog beloofd: ‘Komt in orde, 
voor jou, lieve snoes, 
verbouw ik de douche.’ 
Dat is me een bloedbad geworden… 

Strontvlieg vernoemd naar bioloog 
Twee kauwende koeien in Meeren 
staan rustig mals gras te verteren, 
loeit eentje spontaan: 
‘Poepsjiek hoor, zo’n naam! 
Wat doen we? Op vlaaien trakteren?’ 
 
De Efteling populairste dagje uit 
‘Nou nee hoor.’ zegt iemand uit Witten. 
‘Voor mij liever geen lange ritten. 
Mijn huwelijk is 
een sprookje, niks mis.’ 

Hij wijst: ‘Kijk, je ziet de heks zitten.’ 
 
Politie test spijkermatten 
Er is pas een test in Boerakker 
mislukt want daar vluchtten twee makkers. 
Ze bleken, heel fijn, 
ook fakirs te zijn. 
Die liggen van zoiets niet wakker. 
 
Epke Zonderland 
‘Ze moesten’ zegt iemand uit Hegge 
‘met fierljeppen vroeger steeds zeggen: 
Let nu toch eens op! 
Dan was hij de stok 
weer over de sloot aan het leggen.’ 
 
Leden van de Staten-Generaal 
‘Ook wij hebben ons moeten schikken, 
al was het wel eventjes slikken. 
Maar ja, het tekort… 
Het koekhappen wordt 
vervangen door kruimeltjelikken.’ 
 
Eekhoorn als huisdier  
'Ik zou' zegt een hondje in Limmen, 
'als baasje er niet aan beginnen. 
Het blijft toch een gok. 
Dan gooi je een stok, 
(apport!) gaat dat beest erin klimmen...' 
 
Bier net zo gezond als wijn 
‘Want bier’ zegt een dokter in Demen, 
‘voorkomt, net als wijn, veel problemen. 
Dus donker of blond, 
het houdt je gezond. 
Daar kunt u er eentje (!) op nemen.’ 
 
Belgische spionnen op Facebook 
‘Haha!’ lacht een man uit Almere. 
‘Ze moeten het werk vast nog leren… 
Die gaan bij hun baas 
straks zeker voor gaas. 
‘Welk netwerk gaat gij infiltreren!?’ 


