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Inhoud : traditioneel biedt onze midzomereditie wat luchtiger informatie. In dit nummer laten we
wat leuke taalaspecten op u los.
Aan allen die nog van wat rust, vakantie en vrije dagen kunnen genieten in augustus: doen!!!

Wat als we enkele woorden eens letterlijk nemen of de juiste accenten even opzettelijk
verplaatsen?
Nog een bewijs van één van de vele moeilijkheden die anderstaligen ondervinden bij het
aanleren van onze taal!

Minister : heel kleine ster
Papier : zeer dikke Ier
Continenten : inenten van een delicate plaats van het lichaam
Theoloog : Theo vertelde de waarheid niet
Uitzonderlijk :begrafenisondernemer met vakantie
Achteraf : min acht
Krakeling : zoontje van een inbreker
Profeet : professor tijdens de maaltijd
Antiloop : middel tegen diaree
Bedacht : bed tussen bed zeven en bed negen
Kaarsrecht : recht om kaarsen te branden
Magazijn : iemand die azijn lust
Vertrouwen : op een afgelegen plaats huwen
Uurwerk : arbeid die per uur betaald wordt
Minimaal : sobere maaltijd
Panama : moeder eerst
Kieskeurig : tand in goede staat
Misleider : priester (opgelet met ongepast gebruik van deze woordspeling!)
Politicus : zoen van een agent(e)
Combinatie : land met veel politievoertuigen
Eileider : autoritaire kip
Coupon : nachtgewaad van een koe
Onderscheid : toeristenziekte
Oordeel : lel of schelp
Ovulatie : overdonderend damesapplaus
Paling :vader van een Chinees kind
Postwezen : kinderen van overleden postbodes
Toezicht : opletten met gesloten ogen
Uitdrukking : einde van constipatie
Uterus (=baarmoeder) : Sovjetgyneacoloog
Verzuipen : verdrinken in het buitenland
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Het is niet grappig als ..
een cardioloog zegt :”Hier klopt iets niet!”
iemand na een allergietest gevraagd wordt of ie al uitslag heeft.
een spuitjunk een bijdrage voor “de armen” vraagt.
een voetballer geen doel heeft in zijn leven.
een timmerman plankenkoorts vertoont.
een astmapatiënt een adembenemend verhaal vertelt.
je door de mand valt tijdens een ballonvaart.
ze een bloedmooie intelligente vrouw een ‘miss-verstand’ noemen.
honing een bijsmaak heeft.
een vogel in de nesten zit.
een elektricien niet meer tegen de spanning kan.
je aan een verloskundige vraagt of haar werk bevalt.
je aan een asielzoeker vraagt of ie al spaart voor zijn uitzet.
Leuke doordenkertjes:
Jan met de pet volgt de kudde klakkeloos.
Nooit weekdieren eten op zondag!
Ik heb wel een mooi figuur geslagen maar ze sloeg terug>
Word bokser! Meer kans op slagen!
Alleenstaande dame zoekt zittend beroep.
Na de hevige regenval van de voorbije dagen stond de migrantenwijk volledig blank.
Amerikaanse buffels hebben iets bisonders.
De bultenaar heeft het ergste achter de rug.
Die losse vijs kan hem geen moer schelen.
Die tandarts moet dringend een tandje bijsteken.
Door zijn toedoen stond haar blouse open.
Reeds twee maanden na zijn beenamputatie stapt hij op eigen houtje de straat over met een
prothese gemaakt van kreupelhout.
Van veel klokkijken word je niet wijzer.
Als ik de prijs van de sla zie krijg ik een krop in de keel.
Hij sleurde het slechte restaurant voor het gerecht.
Roken, het blijft een teer onderwerp!
Ik wou hem een trap verkopen maar hij woonde op het gelijkvloers.
Hij was dun van haar, zij dik van hem.
Van mensen die nooit wat geven, daar krijg ik wat van!
Het zijn geen kinderen meer als vroeger .
Gesprek tussen twee 8-jarigen :
Jongen 1 : “ Ik heb contraceptiva gevonden in de veranda!”
Jongen 2 : “Wat is een veranda?”
Leraar 5e leerjaar : “Woorden met ONDER betekenen vaak iets negatief : onderpresteren,
onderdrukken, onderkruiper, &. Kent iemand misschien nog een voorbeeld?”
Leerling : “Onderwijzer, meneer”
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