
WAT IS VREEMD...???? 
 
Tegen een Lilliputter zeggen: Ik hou je op de hoogte. 
 
Een bamihap uit de Chinese muur proberen te halen. 
 
Inwoners van Litouwen Lee Towers noemen. 
 
Hutu's die geen GSM gebruiken omdat er te veel toetsies opzitten. 
 
Bij een afrekening in het criminele circuit vragen om een bonnetje. 
 
Een schizofreen vragen wie hij wel niet denkt dat ie is!!!!! 
 
Aan de vleugels van een kraanvogel draaien en wachten tot er warm water uitkomt. 
 
Even iets kortsluiten met een elektricien. 
 
Een sluipschutter die tegen zijn vrouw zegt: 'ik heb je gemist vandaag, schat'. 
 
Een blondje in een SMART. 
 
Voor een dichte deur staan van de open dag van een gesloten inrichting !!! 
 
Een blinde die te diep in het glaasje heeft gekeken. 
 
De cursus lassen voor beginners die is afgelast. 
 
Een restaurant voor het gerecht slepen. 
 
Een verdachte die niet zit en terecht staat. 
 
Aan een schaap dat aan de bar zit vragen of hij lam is. 
 
Een ober die een steakje laat vallen. 
 
Een schizofreen die een eenmanszaak wil beginnen. 
 
Een brandbier met een watermerk. 
 
Een zwembad in Bagdad een golfslagbad noemen. 
 
Kuipstoeltjes in de Arena. 
 
Een groep voetbalsupporters in een trein rijtuig noemen. 
 
In Oss vragen waar die tovenaar woont. 
 
Honing met een bijsmaak. 
 
De paus in een rolstoel een geestelijk gehandicapte noemen. 
 
Een manke die te hard van stapel loopt. 
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Iemand na een allergietest vragen of ie al uitslag heeft. 
 
Een spuitjunk die om een bijdrage voor de armen vraagt. 
 
Een voetballer zonder doel in zijn leven. 
 
Zeggen dat Michael Jackson uit elkaar is. 
 
Michael Jackson zwart maken. 
 
Een geheim vertellen in een kamer met kliklaminaat. 
 
Een anorexiapatiënt met mee-eters. 
 
Een timmerman met plankenkoorts. 
 
Een astmapatiënt een adembenemend verhaal vertellen. 
 
Tijdens een ballonvaart door de mand vallen. 
 
In een Duitse schoenenwinkel zeggen dat je maat 40-45 nodig hebt. 
 
Bij karate een vrije trap geven. 
 
Met een brillenkoker terug gaan naar de opticien omdat je bril niet gaar wordt. 
 
Een exporteur die niks uitvoert. 
 
Een cavia die hamstert. 
 
Een piloot van de KLM begroeten met Hi Jack. 
 
Tegen een piloot van de KLM zeggen dat hij eruit vliegt. 
 
Een Palestijn een Rennie geven om hem van dat opgeblazen gevoel af te helpen. 
 
In het vliegtuig geen eten krijgen omdat de cock pit. 
 
Tegen Assepoester zeggen dat ze haar muil moet houden. 
 
Tegen een astronaut zeggen: loop naar de maan! 
 
Een telefoon die in het ziekenhuis wordt opgenomen. 
 
Aan een verloskundige vragen of haar werk bevalt. 
 
Aan een asielzoeker vragen of hij al spaart voor zijn uitzet. 
 
Een cardioloog die zegt: "hier klopt iets niet" 
 
Tijdens de seks niets in te brengen hebben 
 
Tegen een houthakker roepen: "en nou kappen" 
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Een spuitjunk die om een bijdrage voor de "armen" vraagt 
 
Een heroïnehoer die het voor een prikkie doet 
 
Een voetballer zonder doel in zijn leven 
 
Een boek over bondage in laten binden 
Tijdens een ballonvaart door de mand vallen 
 
In een Duitse schoenenwinkel zeggen dat je maat 40-45 nodig hebt 
 
Een bloed mooie vrouw met hersens een "miss-verstand" noemen 
 
Bij karate een vrije trap geven 
 
Een vogel die in de nesten zit 
 
Een spermadonor die het niet meer trekt 
 
Een elektricien die niet meer tegen de spanning kan 
 
Een dief die het niet pikt 
 
Een spijtbetuigende transseksueel die zegt dat hij liever weerman wil worden 
 
Tegen een astronaut zeggen: loop naar de maan! 
 
Negen maanden wachttijd in een abortuskliniek 
 
Geld over de balkenende gooien 
 
Als er pas in de darkroom een lichtje bij je gaat branden 
 
Een Nederlandstalige mop over de oceaan sturen 
 
Meer humor op : www.hmvgerritsen.nl  
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