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'IFze fimerick,pacf& fauelis anatomica{* 
Into space tfiat is quite ecotwmica{ 

<But tfie good ones I 've seen 
So seUom are dean 

)f.nd t fie dean ones so selifom are comical 

)f. faa and a fly in a flue * 
<Were imprisoned, so wfiat couUf tfiey do? 

SaUf tfie fly: '{et us foe ' 
Saitf tfie faa: ' Cet us fly! ' 

So tfiey faw trouefi a flaw in tfie flue. 

Uit 'The Penguin Book of Limericks' by E.O. Parriott 
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1 
Uit Veurne komt ze, doch haar naam verwijst naar Belle. 
Af en toe is z' in 't land en kan ze uren vertellen. 
Van dokters, jenevers en sopranen 
kent ze alle grillen en namen. 
Naar de onderkant van de wereld zal ze straks haar man weer vergezellen. 

Een geacht lid van het schaduwkabinet 
Die lag al zalig een klein uurtje in bed 
Zei zijn snoezige Mia lief 
OK Fonsje mijn hartedief 

2 

Maar drie keer per uur vind ik echt niet net 

3 
Een bierkapitalist thans rustend aan de Lisweg 
Die gaf, ook als preses, nooit één vaatje weg 
Zei zijn vrouwtje, Annie geheten, 
Dat ligt eenvoudig aan zijn geweten 
Bier verkwisten aan Ovdpeërs wie doet dat zeg? 

In Brussel functioneert hij aan de balie 
Maar in Rotselaar lonkt de familie 
Daar spendeert hij ettelijk uur 
Als Bruintje Beer in de natuur 

4 

't vervult hem van geluk want 't is zijn hobby 

5 
Lang geleden, uit het verre Lanaken 
kwam een Limburger die vooruit wou geraken. 
Computers verkopen, asperges gaan steken: 
de juiste carrière, zo is nu gebleken, 
om later zowaar de orde in de Prince te bewaken. 

6 
Jaren terug gingen vele beroemde aspergenachten 
Enkel door na een grondige uitwisseling van gedachten 
Ten huize van ene beruchte Jos 
Die dacht ik ben de grote boss 
Maai zei toen : boss dat zijn toch andere geslachten ! 



7 
In 1994 overkwam onze mooie Orde iets duivels: 
Een nieuw lid deed zijn intrede met name Cartuyvels 
Want veel asbest lusten wij niet 
Maar zijn Sonja zei:met eterniet 
Geen probleem, want soms ontbindt hij alle duivels 

8 
Ze kwam in ons midden met frisheid en jeugd 
Haar stralende glimlach doet iedereen deugd 
Toch staat ze haar man 
Met al wat ze kan 
In kringen van business tot iedereens vreugd! 

9 
In het presidium zijn niet veel recidivisten 
Vandaar dat de meeste leden dat niet wisten 
Maar iemand die weet van patenten 
Hoort zeker bij halfgare venten 
Want deze fotofanaat is één van die artisten 

10 
In de jaren 80 kwam het presidium in geldnood 
Gelukkig was er Gust want die etste een kleinood 
Dit heeft het presidium toen niet gebaat 
Maar het feit, als een paal boven water staat 
Dat elk volgend bestuur er dankbaar van genoot 

11 
Er was eens een fan van Guido Gezelle 
Die kon het allemaal zo mooi vertellen 
Hij werd dan ook gewestpresident 
Zowaareenhe~b~ang~keve~ 
Maar of die man ook nog kan tellen? 

12 
Hoe heette ook weer die man met de draak? 
Heeft hij bij de NATO niet een grote taak? 
Erg geliefd in de Lemmenslaan, 
Laat Cécile hem niet graag gaan ... 
Daarom zien de Princen hem niet zo vaak! 



Een leuke professor uit de Vestinglaan 
Die wilde graag naar Engeland gaan 
Om boeken te zoeken 
In duistere hoeken 

13 

Daar heeft hij een stoute aankoop gedaan! 

14 
Zozo, beste man, zijn dit geen grove grillen? 
Alweer vraagt ge mij van die straffe pillen! 
'k Ben een slijkboerenzoon 
Met een kalmere toon 
Maar als 't er op aankomt begin ik te gillen! 

15 
Naar Parijs vertrok eens voor Total 
een man, niet zo groot, met valiezen en al. 
In de keuken een chef, 
want daar heeft hij lef! 
Toch speelt hij liefst met een raket en een bal 

16 
Een dame uit Haacht, heel net en voornaam, 
heeft hier in Keerbergen haar best al gedaan. 
Cultuur vandaag en morgen, 
daar kan ze goed voor zorgen. 
Neen, zonder deze vrouw kan het bestuur het niet aan! 

Een voorvechter van de neerlandistiek 
Die vond in 't verre Luik de romantiek. 
Ooit verbleef hij in Nederland, 
En nu in 't Keerbergse zand, 
Want van de Princen houdt hij fanatiek! 

17 

18 
Er was eens een Nederlandse Amerikaan 
Die zag in Keerbergen zijn droomhuisje staan: 
Ballen slaan op 't golfterrein 
Kunstfoto's schieten uit zijn brein 
En bij de lokale Prince een secretarisbestaan! 



Bremen, New York of London 
Overal heeft hij zijn draai gevonden 
Bij de bank van hier 
Zeker geen klein bier 

19 

Het geluk ligt nu op Bonheidense gronden. 

20 
Een achtbaar lid van onze orde kwijlt graag mooie leisen 
Ook uw elleboog behandelt hij graag zodat je kunt hijsen 
Maar zei zijn liefste Paultje 
Kom ook eens van je stoeltje 
Want na leisen en hijsen mag je mij ook eens iets bewijzen 

21 
Ooit geboren in 't Belgische T exas 
Gesproten uit degelijk West Vlaams ras 
Klein maar dapper 
Als een stapper 
Naar haar doel: de Afrikaanse mama's 

22 
Een chirurgijntje opererend dicht bij het station 
Dat vroeg zich wanhopig af hoe dit kon 
Waarom in godsnaam de brandweer, 
Bareel open en toe en open alweer 
Juist op déze plaats koos voor een snelhulpbastion 

23 
Van veel Nederlanders op onze vergaderingen hebben we geen last 
Maar deze oho; tussenkomen doet hij steeds, ook als het niet past 
Zei de lieve mevrouw Nas 
Als het enkel dat maar was 
Ook buiten de Prince komt hij niet altijd mooi uit de kast 

24 
In deze Orde trad een bekwaam financier 
Vader van één zoon en dochters vier 
Hij vloog erin 
Maar omdat Kristin 
Moet thuisblijven vindt hij 't geen plezier 



25 
Onze vervrouwelijking kreeg ooit een buitenbeentje 
Haar naam was niet alleen telindus maar ook Leentje 
Ook bezorgde dit knappe meisje 
De tennissers een aardig spijsje 
Want als organisator van de keuken is er maar eentje 

26 
Een groot Keerbergse preses, een pietje precies 
Vindt keure en regels volgen niet vies 
Zei zijn Leentje: dat klopt als een bus 
'k Leef er al jaren mee, zodus 
Vind ik een klein beetje wanorde, echt geen verlies! 

27 
Is deze man heilig en leeft hij in bad? 
Is hij van de wijnstreek of van lzegemstad ? 
Saint-au-Bain of Sintobin 
Hij heeft het bij Amnesty naar zijn zin 
En "Mobilhome" heet zijn maîtresse , wist je dat? 

Een stijlvolle Heer uit de Maaskant 
Zeilde zo graag in Bretoenenland 
Want op 't Keerbergse meer 
Mag het ook niet één keer 

28 

Nu verkiest hij opera boven het Princeverband ... 

29 
Hij was ooit onze preses, werkte bij KPMG met gemak, 
En geloof het of niet: hij zit niet in den bak! 
Toch kreeg hij van zijn Magda 
Om rekeningen de vraag: Kan da? 
Zonder probleem! Dat verdwijnt in dezelfde zak. 

30 
Er zit aan het meer een man, niet zo groot, 
Met de voeten in 't water, heel soms in zijn goot. 
In Delhaize komt g'hem heel vaak tegen. 
Niet raar, want van al dat goed eten 
Wordt den Ivo wellicht nog uitzonderlijk groot! 



·. 
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Een mosselman uit Rotselaar 
Maakte voor velen limericks klaar 
Die werden op Klara voorgelezen 
Zo werd zijn vakmanschap bewezen 
Maar ook . .. zijn scherpe tong zowaar! 

31 

32 
Van de Van Assches werd onze vriendenkring steeds beter 
Want een Ferdinand, stichter en preses, was een grote peter 
Nu voelt zijn jongste zoontje 
Al zingt hij geen hoog toontje 
Zich in heel Europa thuis maar zonder vrouw in de ether 

Bij feesten geblazen is hij van de partij 
En voor de uitstappen met Kristin erbij 
Een Keerbergse notaris 
Met treffelijk salaris 

33 

Maar zijn humor en praatkunst maakt ons zo blij! 

In Bonheiden woont een gentleman 
Die je niet voor de gek houden kan 
Want betaal je geen centen 
Reken dan niet op procenten 

34 

Maar op een strenge blik van deze superman 

35 
Velen onder ons zijn onder de wapens gemoeten 
Wij hebben hem toen niet kunnen ontmoeten 
Een gamellenfretter was hij wel 
Deze amicale en tolerante kolonel 
Maar voor slechte olieleidingen kreeg hij onder zijn voeten 

Uit het verre oranje Princenland 
Is ze hier zomaar bij ons beland 
Golf is haar geluk 
Ze hoort bij de club 

36 

Maar tegen haar vragen is niemand bestand?! 



37 
Als jongeling werkte hij in d' informatica 
Met zijn vrouw cruiste hij naar Antartica 
Graag ging hij ook zweven 
Terwijl zij stond te beven 
Nu bedrijven ze samen de Keerbergse gastronomica! 

38 
We hadden hier ooit een grote legende 
Hij werkte d' heel week en ook in 't week-ende 
Hij doorzag ied're ziekte 
En elke patiënt verkwikte 
Om hem te vervangen heeft men nu een bende! 

39 
In Keerbergen woont in een dreefje genaamd de patrijzen 
Een individu ooit honorabel lid van onze drie wijzen 
Hij had de naam van rechtsgeleerde 
Tot dat iemand met faam beweerde: 
Een verzekeraar kan toch steeds naar artikel x verwijzen 

Spiegeltje, spiegeltje aan Princenwand 
Wie is de snelste secretaris van 't land 
Hij die met dieren spreken kan 
Daarbenikheelzekervan 
Staat dat niet in de Fabeltjes krant? 

40 

41 
Een humorvol lid en geëerd aan de balie, saperloot 
Die krijgt niet gemakkelijk een spreker uit zijn lood 
Maar mocht Racing willen fusioneren 
En Malinois zou dit zomaar accepteren 
Dan viel ons Bertje voorzeker zo goed als Voor doodt 

42 
Aan het meer woont hij en weet alles van kanaal Zet 
Wij weten niet hoe het met hem gesteld is in bed 
Zei zijn Hilde in een opwelling 
Soms is het een ware kwelling 
Maar over het algemeen maken wij heel veel pret 

" 



43 
Van Ardooie ... Je zal het maar wensen 
Daar wonen meer varkens dan mensen 
Doch hfj steeg eruit 
Zonder rare snuit 
Zijn krullen vol sterren en humor zonder grenzen! 

44 
Een fijne, noeste en toegewijde ceo in Alken 
Kreeg het zwaar omdat hij begon te verkalken 
Oorzaak was een Zwitser 
Een vertrouwen verkwitser 
Daarom besloot hij zich niet langer te laten stalken 

45 
Wat wil hij vinden in het Prinsbisdom 
Wat Keerbergen die man niet geven kon? 
Wil Willem wijzer worden 
Wij willen Willem weer 
Vooruit dus Wim, wees toch niet zo dom! 

46 
Hij tuimelde hier onlangs met twee dames in 
En omlaag schoot de leeftijd van 't Princegezin 
Dagelijks computeren bij SAP 
Daar neemt hij Ivo niét mee 
Inderdaad, als onze jongste telg is hij zeker niet min! 

47 
Een echte super-woman uit Rotselaar 
Leidt toeristen van Noordpool tot Evenaar 
Ook als leersecretaris 
weet ze wat werken is 
Opgelet Christine de turbo is daar! 

48 
Vond deze vrouw niet de perfecte combinatie? 
Ze trouwde een man van de Nederlandse natie 
Dus een ideaal lid van den Prince 
Op haar mond gevallen is ze geenszins 
Wie valt niet voor deze dame in adoratie? 



49 
In zijn professie vloog hij rapper dan 't geluid 
Maar niet alleen met snelheid kwam hij zo vooruit 
Traagheid zoeken in de Himalaya 
Onthechting onder de boom bij Bouddha 
En met Claudine achterop de moto trekt hij er op uit 

50 
Ik stel tenslotte nog voor een man in de spot 
Een starter en steun van de Prince, René Piot 
Zei zijn lieve Sjaantje 
Mijn nu grijsharig haantje 
Je was toen nochtans nooit tijdig thuis in je kot 

51 
Een man van het eerste uur die werkt nu vooral in hoven 
Daarom zullen alle tuinhatende leden hem moeten loven 
Want zijn Tini in een openhartige golf 
Zei : destijds was hij soms een echte wolf 
Maar nu is het beestje kalm nietwaar Renaatje Spaenhoven! 

52 
Vele jaren geleden introduceerde onze orde een streekgenoot 
Een aktieve taalaktivist maar die haakte af wegens tijdnood 
Hij werkte nauw samen met ene Schiltz 
Maar hijzelf lust ook wel een stevige pils 
Maar de akties van het vlaamsbelang slagen hem soms uit zijn lood 

53 
Van in den beginne was hij bij de ergen 
Die slijkboer, genaamd Bernardus Van Bergen 
Hij is een Nederlander 
En gelijk menig ander 
Wou hij zich nu in Lanaken gaan verbergen ... 



·-

1 :M:ie~ <Bai{{eu{ 
2 Pons <Be{{e~ns 
3 Comee{ <Beyers 
4 <Bruno <BCanpain 
5 <Piet <Boes 
6Jos Caers 
7Jacques Cartuyvefs 
8 Carmen Cordier 
9 Jean (f)e c.ïWeck.,. 
10 (just ©ierik...~ 
11 Jan (jeens 
12 Joris (jnesquiere 
13 P.rik.,.Jfertog 
14 <Yves Jfojfmann 
15 ©aan JfoCemans 
16 Çjreet Jaco6s 
17 <Pau{ Jaco6s 
181(are{ 'l(ronne 
19 <Yves Lam6recnt 
20 'V'ic Leyssens 
21 Jfi{de ~atteCaer 
22 Pernand ~esttfaon 
23 Joost 1{ as 
24 Jos <Peeters 
25 Leen <Pnifips 
26 :J(flre{ Scnodts 

Opgemaakt door: 

2 7 <Bernard Sinto6in 
28 'Tony S{eypen 
29 Prans rrfieeuwes 
30 Ivo 'V'aes 
31 <Pau{o/a{~naers 
32 <Pieter 'Van )lsscne 
33 Luc 'Van Campennout 
34 Jan 'Van ©aeCe 
35 (jiC6ert 'V'anden <Borre 
36 Carfa 'Van de Scnoot 
37 <Pau{o/an der Spiege{ 
38 )lC6ert 'Van ©esse{ 
39 'Wim 'Van ~ee{ 
40 Prans 'V'er6essem 
41 <Bert 'V'erdoodt 
42 'WaCter 'V'errijc~n 
43 CnristoffeC 'WaeC~ns 
44 <Piet 'Wijnen 
45 'Wim <Bossaerts 
46 Çjeert Leemans 
4 7 Cnristine <Boogaerts 
48 Jfit:áe Jfendrick.,.~ 
49 Jean <Bauweraerts 
50 ~é<Piot 
51 <R..çné Spaennove 
52 'Wilfried de Çjoeize 
53 <Bernardus 'Van <Bergen 
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