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Welkom allemaal... 
 
Dames en Heren,  
 
Bij het openen van dit boekje  
is er een klein verzoekje.  
Voor het feest dat u verwacht 
wordt u allen vrolijk geacht. 
Want je moet nu wel bedenken  
het mooiste wat je hen kunt schenken  
is een vrolijk, blij gebaar  
te midden van de familieschaar.  
Die hier zitten in deze tent  
laat zien dat je een feestneus bent.  
U zult nu wel begrijpen  
dat u er niet tussenuit kunt knijpen. 
We doen allen gezellig mee  
en tegen een borrel zeggen wij geen "NEE". 
Want voor het maken van plezier  
zitten wij uiteindelijk hier.  
Wanneer we straks naar huis toe gaan 
heeft iedereen zijn best gedaan. 
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De 10 geboden 
 

1. Het feest begint bij het begin en is pas afgelopen als het bruidspaar in slaap is gevallen. 
 

2. Geen gefrummel onder tafel! Niet nieuwsgierig jurken of rokken optillen, om zogenaamd te kijken 
of de voering nog goed zit. 
 

3. Voor diegene die met een slecht humeur komt, wordt vandaag GRATIS lachgas ter beschikking 
gesteld. 
 

4. Geen bloemen naar het bruidspaar gooien als de vaas er nog om heen zit. 
 

5. Bij elke mop, zelfs de meest onbenullige, dient er uitbundig gelachen te worden. 
 

6. Als er twee gelieke wilt proaten, geet de stomste veur. 
 

7. Iedereen is verplicht mee te zingen. Voor wie niet kan zingen is zangzaad verkrijgbaar bij de 
bruidegom. 

 

8. Diegene die zijn kluts kwijt is hoeft niet te zoeken; morgen wordt er geveegd en kunnen de 
klutsen worden opgehaald. 

 

9. Zure gezichten worden ingemaakt. 
 

10. Bij het naar huis gaan, wordt iedereen verzocht zijn eigen partner mee te nemen. Er kan niet 
worden geruild. 
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Frans-Jozef 
 

Geboren: 25 september 1972 te Helmond 
Getogen: Mierlo 
Werk: Compricon; account manager 
Sport: Zaalvoetbal, schaken 
Houdt van: Tolkien, filosoferen, films kijken 
Slechtste eigenschap: Eigenwijs, koppig 
Beste Eigenschap: Gevoel voor humor 
Favoriete muziek: Prince, Seal, klassiek 
Favoriete TV programma: X-files, Friends 
Favoriete eten: Bami, ei 
Favoriete film: The Godfather, Lord of the Rings 
Goed in: Schaken, praten 
Hekel aan: Muggen, troep 
Op een onbewoond eiland neem ik mee: Vlot 
Graag nog een keer: Een boek schrijven 
1 dag op stap met... Angelina Jolie, Julia Roberts 
Je kunt me wakker maken voor: Gebakken ei 
Bewondering voor: Tolkien 
Nooit meer... Malariapillen 
Favoriete uitspraak: Alles komt goed! 
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Marjolein 
 

Geboren: 22 maart 1974 te Helmond 
Getogen: Gemert 
Werk: Vacansoleil; product manager 
Sport: Trimmen, skeeleren 
Houdt van: Reizen, winkelen 
Slechtste eigenschap: Ongeduldig 
Beste Eigenschap: Sociaal 
Favoriete muziek: Barry White, the Corrs, Alessandro Saffina 
Favoriete TV programma: Sex & the City, in Holland staat een Huis 
Favoriete eten: Vis 
Favoriete film: La Vita à Bella 
Goed in: Slapen 
Hekel aan: Wachten 
Op een onbewoond eiland neem ik mee: Radio 
Graag nog een keer: Slapen in het Blakes hotel te Amsterdam 
1 dag op stap met... Edwin Evers, Martijn Krabbé 
Je kunt me wakker maken voor: Chocolade 
Bewondering voor: Pim Fortuyn 
Nooit meer... Au-pair zijn 
Favoriete uitspraak: Graag of niet! 
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De ontmoeting 
 
Frans-Jozef en Marjolein hebben elkaar eind september 1994 leren kennen in grand-café "De 
Vooruitgang" in Eindhoven. Na elkaar enkele keren alleen maar te hebben gezien, was het een vriend 
van Frans-Jozef die met Marjolein ging praten. Pas weken later spraken zij voor het eerst met 
elkaar!  
Op 29 oktober 1994 sloeg in de café "Miller-Time" in Eindhoven de vonk over! Dat was net een paar 
dagen nadat Marjolein haar stagecontract voor 6 maanden in Tunesië had getekend. Nadat ze 7 
maanden bij elkaar waren geweest, brak de dag aan dat Marjolein naar Tunesië zou vertrekken. Op 
16 mei 1995 vertrok Marjolein voor een periode van 6 maanden naar Tunesië om daar als hostess te 
gaan werken. Frans-Jozef zou haar tussentijds komen opzoeken. Het was een moeilijke periode en ze 
misten elkaar verschrikkelijk. Iedere dag hadden ze contact. Was het niet per telefoon, dan wel via 
fax of per brief. Marjolein heeft zelfs cassettebandjes van Frans-Jozef gekregen! Omdat het 
stagecontract met 3 maanden werd ingekort vanwege teruglopend aantal toeristen, kwam Marjolein 
eerder terug naar Nederland.   
 
Inmiddels zijn ze alweer bijna 10 jaar bij elkaar!  
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Het aanzoek 
 
Op donderdagavond 24 december 2002 zijn Marjolein en Frans-Jozef met vrienden naar de nachtmis 
geweest en daar viel het onderwerp trouwen. Marjolein zei nog: "Frans-Jozef wil toch niet trouwen, 
dus houd er maar over op, het zal nog wel heel lang duren".   
Na de mis is iedereen wat gaan drinken en het viel op dat Frans-Jozef op tijd naar huis wilde. 
Marjolein vond dit wel een beetje vreemd, maar had niets in de gaten! 
De volgende ochtend, 25 december 2002, werden ze vroeg wakker en Frans-Jozef sprong uit bed. Hij 
liep naar de andere kamer, kwam terug met "iets" in zijn hand en kwam toen naast Marjolein op zijn 
knieën zitten. Marjolein had haar lenzen niet in, dus zag alles niet zo scherp.  
Toen vroeg Frans-Jozef: "Wil je met me trouwen?" Ongelovig zei Marjolein: "Meen je dat nou echt? 
Heb je een ring dan?" (Dat was voor Marjolein hét bewijs dat Frans-Jozef echt serieus was!)  "Ja" zei 
Frans-Jozef, en liet Marjolein een heel klein doosje zien. Ze maakte het open en er zat een 
fantastische ring in. Marjolein was helemaal verbaasd, maar haar antwoord was natuurlijk een 
volmondig "Ja, ik wil heel graag met je trouwen".  
 
Na het ontbijt zijn ze naar beide ouders gegaan om hen het grote nieuws te vertellen. 
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Wist je dat … 
 
• Marjolein voor een stage hostess is geweest in Tunesië, 

Zij daar met de verkoop van gouden kraaltjes en kettinkjes een zakgeldje bijverdiende. 
Vervolgens al haar verdiensten verbelde met Frans-Jozef.  
Ze met een lege portemonnee thuis kwam. 

 
• Pa van den Hurk zijn jongste zoon al vroeg leerde boksen, 

Pa er geen rekening mee had gehouden dat zijn oudere broers dat al hadden gedaan. 
De rechtse directe van Frans-Jozef toch nog onverwacht en snel op Pa’s neus belandde.  

 
• Marjolein een keer een Tictac van een winkelmeisje kreeg en niet in haar mond maar neus stopte. 

Er grote paniek uit brak bij alle omstanders in de winkel. 
In allerijl de eerste hulp in het ziekenhuis werd bezocht. 
Ze daar niet geholpen kon worden. Het advies luidde: “Laat maar smelten, dan komt het er 
vanzelf uit!” 
 

• Er in ‘Huize van den Hurk’ laat in de nacht eens een drol op de badmat en een vlaag kots in de 
wastafel werden ontdekt. 
De dader snel gevonden werd na het volgen van de met poep besmeurde voetsporen.  
Deze voetsporen leidden naar de slaapkamer van Frans-Jozef die na een avond stappen het 
verschil tussen WC pot en badkamervloer niet meer wist. 
Frans-Jozef wel vaker de WC niet weet te vinden. 
Hij als kind ook al eens in de prullenmand op de slaapkamer van Alex heeft geplast. 
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• Marjolein alles zelf wil doen, wat niet altijd goed gaat. 
Toen ze anderhalf was, ze al zelfstandig van de zoldertrap viel. 
Als klein kind tot twee maal toe viel met een step. 
Dit elke keer eindigde in het ziekenhuis waar naald en garen aan te pas kwam. 
Het resultaat nog steeds zichtbaar is. 
 

• Frans-Jozef vroeger regelmatig lijdend voorwerp was bij “kleine” ongevallen. 
Hij met een lolliestokje door zijn gehemelte is gevallen. 
Een keer op de rug van Eric zat en eraf viel. 
Daarom twee weken in het ziekenhuis lag met zijn hoofd tussen 2 zandzakken in. 
 

• Marjolein eens een keer haar fietssleutel had verloren. 
Ze met de fiets in de hand naar huis moest lopen. 
“Vergeten” was om het achterwiel op te tillen in plaats van de fiets te slepen. 
Dat de achterband over een afstand van 15 centimeter compleet door was! 
 

• Frans-Jozef ooit een 1e prijs heeft gewonnen. 
Hij deze prijs won bij een kleurwedstrijd. 
De hoofdprijs een paar rolschaatsen was. 
De jury niet wist dat Pa de tekening had gekleurd. 
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• Marjolein niet altijd even goed met haar geld kan omgaan. 
Er eerder een tekort dan een overschot is. 
Hierdoor de vakantie niet kon betalen. 
Het einde van het verhaal is, dat ze op de pof op vakantie ging (Pa de Bruijne als crediteur). 
 

• Frans-Jozef 11 jaar jonger is dan zijn oudste broer en 8 jaar jonger is dan de middelste broer. 
Daarom vaak “klenne” werd genoemd. 
Hij hier een ontzettende hekel aan had. 
Frans-Jozef altijd “onze klenste” zal blijven 
 

• Marjolein soms te nadrukkelijk aanwezig is. 
Ze het op jonge leeftijd al niet kon laten. 
Op de terugreis van de vakantie in Spanje aan één stuk gejankt heeft.  
Dit in totaal tot aan de voordeur duurde. 
Het bijna een vermelding was in het Guinness Book of Records. 

 
• Frans-Jozef ook met zijn brommer geen geluk had. 

Hij eens een keer geslipt is op een kiezelpad. 
Met een lijf vol met kiezels naar het ziekenhuis moest. 
In het ziekenhuis alle steentjes met een pincet zijn verwijderd. 
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Trouwpuzzel 
 

Stuur uw oplossing naar: Statenlaan 55, 5708 ZX te Helmond. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden!  
 
Het fantastische prijzenpakket zal bestaan uit onder andere: 17 peper & zout stelletjes, 3 fonduepannen, 5 slacentrifuges,  
3 pakken luiers, 7 afdruiprekjes, 9 sanseveria’s, 2 fritessnijders en 137 lege enveloppen. 
De prijswinnaars zullen vóór 10 juni a.s. bekend worden gemaakt. Prijswinnaars krijgen thuis bericht en zullen worden 
uitgenodigd voor het grote prijzenbal. 
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Huwelijksregels 
 
Altijd 1 zijn 
 
Niet in 2 dracht leven 
 
Ver 3 t en vreugde samen delen 
 
Feest samen 4 en 
 
Zeker om de 5 jaar 
 
Altijd voor 6 sen klaar zijn 
 
Elke week 7 feestdagen 
 
Goed 8 op elkaar geven 
 
Elkaar ge 9 heid bieden 
 
Je 10 tjes tot de laatste cent delen 
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Trouwweetjes 
 

 

Als je ten strijde trekt, bid dan 
eenmaal; als je je op zee 
begeeft, bid dan tweemaal; als 
je trouwt, bid dan driemaal. 
 

Pools Spreekwoord 
 

Volgens een oud Engels rijmpje moet de bruid op haar trouwdag 
iets ouds, iets nieuws, iets geleends en iets blauws dragen. " 
something old, something new, something borrowed and something 
blue". Iets ouds staat voor het oude ongehuwde leven van de bruid, 
iets nieuws voor haar nieuwe gehuwde leven. Iets geleends staat 
voor vriendschap en brengt geluk in het huwelijk. Iets blauws 
stelt de bestendigheid van het huwelijk voor. 
 

Liefde is... 
 
Liefde is 
het gevoel 
van een 
gevoel  
dat men 
voelt, 
wanneer 
men een 
gevoel 
voelt van 
een gevoel 
dat men 
nog nooit 
gevoeld 

Getrouwde mensen kunnen een rustig leven 
leiden... 
indien de man doof wordt en de vrouw blind. 
 

Richard Tavernet (1505-1577) 
 

Vroeger werd 
het 
pasgetrouwde 
stel met veel 
lawaai naar 
huis gebracht. 
Dit was om de 
geesten op 
afstand te 
houden. Het 
gebruik van 
blikken achter 
de auto komt 
hier vandaan 
 

Het huwelijksbootje. Waarom wordt het eigenlijk zo 
genoemd? Vroeger als bruidsparen die in waterrijke 
gebieden woonden gingen trouwen, was het 
vervoermiddel vaak een rijk versierde boot. Zij stapte dus 
letterlijk in het "huwelijksbootje". 
 

Eigen aanvullingen: 
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Vrouwelijk woordenboek 
 
De vrouw spreekt uit Dit is de werkelijke betekenis 
  
Ja Misschien 
Nee Misschien 
Misschien Nee 
Het spijt me… Het gebeurt toch zoals ik het wil. 
Wij willen… Ik wil… 
Doe wat je wilt Hier ga je spijt van krijgen 
We moeten praten Ga rustig zitten, mondje dicht en luister wat ik op mijn 

hart heb 
Ga maar Ik wil niet dat je gaat 
Ik ben niet boos Natuurlijk ben ik boos 
De keukenvloer begint te slijten Ik wil een nieuw huis 
Ik wil eigenlijk nieuwe gordijnen Ik wil nieuwe gordijnen, tapijt, meubels en een 

afwasmachine 
Volgens mij hoorde ik iets Ik wil nog niet dat je in slaap valt 
Hou je echt van me? Ik ga je iets vertellen wat je niet leuk zult vinden 
Nog 2 minuutjes geduld Neem rustig de tijd. Het duurt nog wel een half uur. 
Vind je me niet te dik? Zeg dat ik mooi ben 
Je moet beter leren communiceren Hou je kop en luister 
Ik schreeuw niet! Ja, ik schreeuw want anders luister je niet! 
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Mannelijk woordenboek 
 
De man spreekt dit uit Dit is de werkelijke betekenis 
  
Ik heb honger Ik heb honger 
Ik heb slaap Ik heb slaap 
Ik ben moe Ik ben moe 
Zullen we naar de bioscoop gaan? Wil je met me naar bed? 
Mag ik je mee uit eten nemen? Wil je met me naar bed? 
Mag ik je opbellen? Wil je met me naar bed? 
Zullen we dansen? Wil je met me naar bed? 
Mooie jurk! Wil je met me naar bed en mag ik hem dan van je lijf 

scheuren? 
Je bent zo gespannen, zal ik je masseren? Wil je met me naar bed? 
Ik verveel me Wil je met me naar bed? 
Ik hou van je Ik wil met je naar bed, en wel nu meteen! 
Ik hou ook van je Ja ja … en dan wil ik nu met je naar bed 
Laten we praten Ik wil je laten zien wat voor diepgaande persoon ik ben, 

en misschien wil je dan wel met me naar bed. 
Wil je met me trouwen Ik wil niet dat je het met een ander doet. 
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Gespreksonderwerpen voor de terugreis 
 
• Wat voelt een vlinder in zijn buik als hij verliefd is? 
• Wat moet zure room met een uiterste houdbaarheidsdatum? 
• Wat tellen schapen als ze willen slapen? 
• Wat als je je twee keer halfdood schrikt? 
• Waarom heet een man met vieze praatjes tegen een vrouw een seksist, maar krijgt een vrouw met 

vieze praatjes tegen een man een euro per minuut? 
• Waarom draagt een kamikazepiloot een helm? 
• Waar zijn de eerste zes up’s gebleven? 
• Waarom is er Whiskas-kip, -vis en –rund, maar geen Whiskas-muis? 
• Als een schizofreen met zelfmoord dreigt, spreken we dan van een gijzelingsactie? 
• Is een volle harddisk zwaarder dan een lege? 
• Waarom geeft een antwoordapparaat nooit antwoord als ik iets vraag? 
• Als maïsolie van maïs komt en olijfolie komt van olijven, hoe zit het dan met babyolie? 
• Als zwemmen goed is voor de ontwikkeling van armen en benen, waarom hebben vissen dan geen 

armen en benen? 
• Waarom worden er sigaretten verkocht in benzinestations als het daar verboden is om te roken? 
• Als je niet mag autorijden als je gedronken hebt, waarom hebben bars en cafes dan 

parkeerplaatsen? 
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• Hoe gaat de bestuurder van de strooiwagen ’s morgens naar zijn werk? 
• Als er niets blijft plakken op Teflon, hoe wordt Teflon dan aan de pan vastgemaakt? 
• Waarom zegt men: “De wekker gaat af”, terwijl hij eigenlijk aan gaat? 
• Krijgt een vis, net als mensen, kramp als hij vlak na het eten gaat zwemmen? 
• Hoe heten de hardplastic stukjes aan het einde van je veters? 
• Als een winkel 24 uur per dag, 365 dagen per jaar geopend is, waarom zit er dan een slot op de 

deur? 
• De zwarte doos in een vliegtuig is onverwoestbaar, waarom wordt het hele vliegtuig dan niet van 

hetzelfde materiaal gemaakt? 
• Zijn de wegwijzers naar een blindenschool ook in braille? 
• Wie heeft het melken van koeien ontdekt en wat dacht hij dat hij aan het doen was toen hij ermee 

begon? 
• Waarom zit je achter een computer, terwijl je er eigenlijk voor zit? Je zit toch ook niet achter de 

TV? 
• Als een vlieg op het plafond landt, maakt hij dan een looping of een draai om zijn as? 
• Een toastje met boter valt altijd met de besmeerde kant naar beneden.Wat zou er gebeuren als je 

dat toastje op de rug van een kat zou binden en de kat zou laten vallen? 
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Dankwoord 
 

 
De dag is verstreken 

de nacht breekt weer aan 
 

Het bruidspaar van heden 
dat zal slapen gaan 

 
Wij danken het bruidspaar  

voor deze mooie dag 
 

Aan alles komt een einde 
helaas dat is waar 

 
Maar aan deze mooie bruiloft 

denken wij nog menig jaar 
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Tot slot 
 

 
Namens het bruidspaar bedankt voor alles en wel thuis!! 
 
Mocht u ondanks alles op de terugweg verdwalen, dan volgen hier enkele tips: 
1. Volg de borden van uw woonplaats. 
2.  Klim niet over hekken, waarschijnlijk ligt er ergens anders een pad. 
3.  Bel aan en doe net of u dronken bent, waarschijnlijk wordt u door vrienden (lees: politie) 

thuisgebracht. 
4. Lukt het niet meer, maak dan gebruik van het onderstaande label. 
5. Lukt dit ook niet dan .......STERKTE!!! 
 

 

Retourbon 
 
Naam: _____________________________________ 
 
Adres:  _____________________________________ 
 
Postcode: _____________________________________ 
 
Woonplaats: _____________________________________ 
 

Knip bovenstaande bon uit en plak deze op uw voorhoofd. 
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