
Mijn leven is 
net een sprookje,
als ik thuiskom zit 
er een heks op 

de bank.



Het leven is bitter,
het leven is zuur.

Alles smaakt beter
uit de frituur.



Wat is  
wijsheid  
zonder  

tegeltje?



Neem het leven  
niet te serieus,

je overleeft  
 het toch niet...



Hoe strenger  
de vorst, hoe 

kleiner  
de worst



Het mooie  
van echte  

bescheidenheid  
is dat je er niet 

over op kunt 
scheppen.



Het meest  
irritant is een 
tegeltje aan  

de wand.



Ben ik net van 
mijn jeugdpuistjes af,  
krijg ik rimpels.



Het is pas 
echt crisis  
als de wijn  

op is!



LIEVER TE DIK 
IN DE KIST 

DAN EEN FEESTJE 
GEMIST



EEN 
PESSIMIST IS
EEN OPTIMIST  
MET LEVENS-
ERVARING



Ik kan niet 
teveel rijden, 
ik moet nog 
drinken!



GOOGLE? 
NIET NODIG. 

MIJN VROUW 
WEET HET 

TOCH ALTIJD
BETER





Liefde maakt 
blind, maar als 

je getrouwd bent
 gaan je ogen 

wel open.



Ik ben  
de baas in huis!  

En heb 
toestemming 

van mijn vrouw om  
dat te zeggen.





Liever 
opgebrand 

dan 
uitgeblust!



Echte 
mannen eten 
geen honing. 
Die kauwen 

bijen.



Het is de 
kunst om van 

geluidsoverlast 
een buurtfeest 

te maken



Blaat 
het niet 

dan schaapt 
het niet



Mijn gezond 
verstand wil 
nog wel eens 

dom doen



Aan het eind 
van mijn geld 
hou ik altijd 
een stukje 

maand over



Een chagrijnig 
hoofd op z’n kop

is ook 
een glimlach



WIE MET 
BEIDE BENEN 
OP DE GROND 
BLIJFT STAAN 

KOMT 
NIET VER



ONBEREIKBARE 
DOELEN GAAN 

ZO LEKKER 
LANG MEE



Wees zuinig 
met onze aarde. 
Het is de enige 

planeet met 
chocolade



Dacht ik 
zonder mijn 

moeder te kunnen

Kan ze niet 
zonder mij



ALS JE 
LOS LAAT 
HEB JE 

TWEE HANDEN 
VRIJ



GENIET 
NOOIT 

MET 
MATE



Alsof 
ouders wel 

altijd op tijd 
thuis zijn



ZEGGEN WAT 
JE DENKT KAN 

OOK IETS 
AARDIGS ZIJN



Je kunt beter 
struikelen op 
de goede weg 

dan wandelen op 
de verkeerde 

weg





Heilige boontjes
Ik eet ze rauw



Puberteit:
Als je ouders 

vervelend 
beginnen te 

doen



ZEKERHEID 
IS VOOR 

TWIJFELAARS



BETER 
TE LAAT 
DAN 

OVER TIJD



IK WIL RIJK 
WORDEN NET ZOALS 

MIJN VADER
DIE WIL OOK RIJK 

WORDEN



Ik maak mij zorgen 
over de veiligheid van 

mijn kinderen. 

Vooral van de 
oudste die momenteel 

met zijn ogen rolt



Ik heb het gevoel 
dat ik het huis moet 
opruimen, dus ga 
even liggen tot het 
gevoel over gaat



Denk niet bij 
het laatste vel

Die na 
mij komt 

redt het wel



Heren mag  
ik u bidden

Niet op de 
rand 

Maar in het 
midden



Mijn seksleven 
is als CocaCola. 
Eerst was het 

lekker, toen werd 
het light, nu is 

het zero



MAAK JE 
gEEn ZORgEn 
OVER DEMEnT 

WORDEn
JE ZuLT HET 
TOcH nIET 
bESEFFEn



JE KUNT BETER 
RUZIE HEBBEN 
MET EEN WIJZE 

DAN VRIENDSCHAP 
MET EEN DWAAS



Soms merk ik 
ineens dat ik tegen 

mezelf praat

En dan lachen 
we samen



Als je het 
niet meer 

trekt moet 
je duwen



Met 
tegenwind 
komt een 
vlieger 
hoger



Al staat het 
voor geen meter
Na een maand 

weet je niet beter



De ideale man 
is hij die 

begrijpt wat 
zijn vrouw 
niet zegt



Er zijn drie 
dingen die ik na een 

feestje niet 
wil zien: 

mijn gezicht, 
mijn portemonnee 
en mijn verstuurde 

berichten



Een man denkt
bij de minste pijn 

dat dit zijn 
laatste dag wel 

eens kon zijn



bEDAnKT!
KAn JIJ HIER 
STRAKS WEg

MOET IK In DEZE 
LucHT bLJVEn 

HAngEn



‘Mama; wilde je 
eigenlijk een jongen 

of een meisje?’
‘Ik wilde eigenlijk 

alleen maar 
een film kijken’



Met een string 
in je spleet 

zie je veel maar 
toch geen reet



Al schudt de 
jongen nog zo 

kloek
De laatste 

druppel valt in 
de broek




