
Ik heb er geen prinsen-bal verstand van…
Een ding is zeker… Uw luie chroniqueur op sterk alcoholische dampen is het niet. Maanden van lobbyen, pappen, nathouden, steekpenningen en zafantenveren in de bipsen van de wintervorst en zijn charmant ogende president mochten uiteindelijk toch niet voldoende baat hebben. Blijkbaar loopt er hier in Grolle iemand rond die nog meer tijd, energie en aandacht opgeëist heeft dan ondergetekende wannabee win-klerprins.

Is er een bijna onthuld menneke dat een nog groter omkoopbudget heeft aange-boord dan die duizenden met crowdfun-ding gesharede pegels die uw 
lamme tröntjesmuzikant er te-
genaan heeft gesmeten. Als was 
er een emmer bladgoud pardoes 
tegen de gevel van de 
vorst gekatapulteert…...
Klone serieus, jij muzi-
kaal? Nee freunde van 
die lustige stimmingsma-
cherei, ik waan mezelf een 
LAMME tröntjesmuzikant, 
met de nadruk op lam, en oke…
Ook behoorlijk lui. Aangezien 
ik er dit jaar vrij zeker van was 
dat die twee noffels eindelijk 
eens bij Casa Weltevree zou-
den aanmeren en niet bij mijn 
buurman op de stoep zouden 
drentelen als twee verdwaalde 
jehova’s getuigen om de blijde 
boodschap te verkondigen, had 
ik mijn prijswinnende hitkil-
ler samen met het bokbier nog een jaartje in de ijskast gezet. Waarom zouden prins Klone en zijn bevallige adjudant Frodo een 

wereldkneiter van een carnavalsklas-

sieker op de bühne gooien als ze de 

veste Groll drie dagen lang in een 

georganiseerde chaos konden onder-

dompelen? Precies, dat dacht ik ook 

toen ik in september de luchthoorn 

doorgeschakeld had naar de deurbel. 

Laat maar ankomm’n. Maar er stond 

helemaal niemand onverwacht aan 

de deur om er ene op ut nus te van-

gen. Ja, de buurman om te vragen of 

de koelkast al geplunderd was.  Er 

waaide alleen maar een zwoele sam-

bawind over het wijdse asfalt van 

de Emmasingel. De machtswisseling 

moet nog maar een vijfde jaarge-

tijde wachten...
Klone   
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En daor staot ze dan!

2121

“Gas d’r op!”

De volgende 
Natte

Krant volgt na
ar

alle waarschij
nlijkheid

op Carnavalszon
dag

3 maart 2019

Knunnekes 
Pronkzittingen
10, 11, 12, 13, 18 & 19 januari 2019

Kaartverkoop:

Vrijdag 23 november: Knunnekes & Kapstok

Vrijdag 30 november: Vrije kaartverkoop

Stadsprins

Ivo (Thuinte)

& Adjudant

Mark (Mink)

Gehoord aan de leestafel
bij De Mattelier:
Bent u seropositief?
Nee, rooms-katholiek.

Carnaval wordt allang niet meer alleen in het Zuiden goed gevierd. Beneden alle grote rivieren, dus ook bene-den de Berkel, kunnen ze er wat van. Alleen in Noord-Nederland wil het maar niet los komen. Ondanks dat ging in Groningen het dak d'r van-nacht wel weer af. 

Als er voldoende sneeuw ligt zal de afsluiting van het car-naval op tulpendinsdagavond dit jaar iets heel speciaals worden. Adjudant Martin zal dan de volledige proclamatie vanaf het stadhuisbordes in de sneeuw plassen. Prins 

Maarten gunt hem die eer. "Dit is echt Martin zijn ding," zei Maarten tegen onze ver-slaggever. "Het enige wat ik doe is zonodig enige schrijf-fouten verbeteren. Je wilt als stadsprins toch een be-paalde kwaliteitsnorm hand-haven." 

Gehoord bij Emte: 
"Ik heb mijn zegelkaartje vol dus ik kom die grote doos ophalen." 
"Dan ben je te vroeg. Annie  moet tot 6 uur werken." 

***** 
Gehoord bij de Pauw: 
"Marie en ik bunt al joaren gelukkig etrouwd, uut liefde. Wi'j hebt gin verstandshuwe-

lijk."  
"Dat wet ik wal, Gerard. Ba-ovendien bunt jullie te dom veur un verstandshuwelijk."                 ***** 
Gehoord bij de Bron: 

Henk Nijhof heeft zich be-hoorlijk geërgerd aan de buut van Willem te Molder. "Belachelijk dat een nobody als Theo van Druten 6 keer genoemd werd, en ik maar 5 keer." 
***** 

BREKEND: 

De stadswacht heeft op de pc van Fried te Brake duizen-den foto’s aangetroffen van deelnemers aan de pronkzit-tingen, veelal in uitdagende poses. Daaronder enkele fo-to’s van buutredners die op het moment dat de foto’s werden genomen nog geen 50 jaar waren. 

Carnaval in alle 
gewesten 

Barkwootjes 

Officiële  
Knunnekes 
mededeling 

Cultuurspeld verkrijgbaar aan de kassa van City Lido voor  
2 muntjes 



Na(ch)t-gedachte:

Naar de sterren kijken 

helpt niet tegen 

schimmelnagels...

Verbindingsstuk (zn.) onzijdig: 

het, meervoud: -ken: bijzonder 

aantrekkelijke verpleegkundige op 

een afdeling spoedeisende hulp.

Natte

 

Proclamatie

Ten eerste

Ten tweede

Ten darden

Ten vierden

Ten viefden

Ten zesden

Ten zeuvenden

Ten achtsten

Ten negenden

Ten tienden

Ten elfden

Wi’j, 

Stadsprins Ivo 
op-egreuid binnen de Grolse Grachte, van 

Hertog van de plaggenstroate tot Grootvorst 

van ‘t Blik. Van schatbewaarder van Debbie, 

Mees en Fijs tot spulgoodkoning en vaandrig 

der DMG       

verordonneert en maakt bekend dat:

As disse proclamahatie te lange duurt, dan kump dat omdat wi’j een betjen 
st-st-stottert…!
Als ik noar mien prinsken hen wil op ‘t Blik, dan kan ik better met de 
camper goan, want ie bunt nog lang neet terugge...
Dat wi-j alderbastend bli’j bunt dat onze bözzels noo echt kunt Ravott’n op 
de fantastische Grolse weiden!
Dat wi-j veur onze maffe vriendengroep DMG endeluks een fatsoenlijke 
naam hebt: De Mooien Grolsen! (of neet dan, dikke meuk gasten!)
Wat ne krempel, noa 11 keer zandhappen in vier joar rondom Post, bunt 
wi-j de ankommende 22 joar good bereikboar!
Bij de Grol en bij het GOV hebt ze een jubileum, maor ik heb ook een 
jubileum! Ik ben de enige, echte 55e adjudant van Grolle.
Achterhoek krimpregio? An iets wat verzonnen is, kuw niks doon, an 
leefboarheid wal, dus vier met ons het Grolse Carnaval!
(in het stadje van plezier, alaaf alaaf alaaf, woar davert clublied inzetten.
Al 56 jaar loopt Grolle voorop in de deeleconomie. Omdat ons Grolse 
Carnaval van ons allemaal is… Go Sharing!!!
Dat ’t tied wordt dat de horeca en de Knunnekes de gezamenlijke munt 
gaot umzetten in klinkende munt! Anders hebt wi-j straks alleen nog nen 
munten route!
Er is weer leven in ’t Bouwersnös, Porskamp hoeft doar neet wakker van te 
liggen! Dat doot de buurte wal!
De hal steet kloar, Dus Maffe Grolsen, bouwen moar!!!

Omdat wi-j nooit oet e-blust raak, maakt wi-j 
der altied iets meer van…
dus vier met ons het Grolse carnaval, 
onder ons motto:

“GAS D’R OP!!!”

Aldus opgemaakt in de Olde Veste Grol
Vrijdag 16 november 2018 
KNUNNEKES, ALAAF!!!

en Adjudant Mark
Van poortwachter in Montfoort tot 

tapwachter in Grolle. 

Zönne van oud-adjudant Rob en trotse 

schatbewaarder van Lotte en Lev.  

Van camperkoning tot beschermheer 

der DMG

2121
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