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GEGARANDEERD FEEKNJOESVRIJ!
Tweede jeugd

Prins Jos 
& Adjudant Hans

Van links naar rechts en nog een keer

Dweilen met de (bier)kraan open!

FOTOKASTJE BIJ WISSINK!

KNAPPE KOPPEN
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Ga niet met je dronken harses 

tegen een politiewagen staan 

urineren om na de daad de 
verbaaste dienstklopper een 50 

eurocent in diens klauw te druk-

ken….Maak er gewoon een harde 

euro van!

****
Ook niet handig, met stoepkrijt 

een grote bos rozen op de mo-

torkap van een taxi tekenen als 

dank voor het gratis ritje naar 

het volgende café…..Maak er 

gewoon een fleurig bosje tulpen 

van!

****
Als de nood te hoog geworden is 

als dame op zoek gaan naar een 

afvoerputje om in te plassen. Zit 

je daar als lief meiske plots bij 

de snackcounter met blosjes op 

de wangen te pissen naast de 

frikandellen…..Zeik dan gewoon 

naast de sfeerbeheerder van de 

rolstoelhelling af.

Als je dan toch midden in de 

nacht naar huis wilt zwemmen 

om wat van de escaperoute af 

te snijden, check dan eerst of je 

niet met je stinkende hoskloffie 

op tien centimeter ijs klapt….Bij 

drie centimeter kan het ijs trou-

wens nog wel gebroken worden

****
Zorg wel dat je de zadel van je 

Kreidler iets naar voren hebt 

gezet als je dan eindelijk die 

mooie kattie uit de grote zaal 

hebt gelokt met de woorden ‘Wil 

ie gerne ens op mijn glimmen-

den tankdop zitten?...En anders 

kuj d’r altied nog noar kieken...

dee brommert natuurluk mooien 

bar-kadaver!

****
Wees altijd hulpvaardig bij het 

opdrinken van het laatste edele 

gerstenat die nacht. En als de 

prins dan beveelt dat de tent 

nog een uurtje langer open mag 
blijven wat hem 
betreft omdat 
hij nou eenmaal 
de sleutel heeft, 
gooi dan snel 
nog honderd 
munten op de 
toog….Kun je het 
misschien nog 
wel een grolsch 
kwartiertje 
langer rekken….
En anders stap 
je snel over 
op goedkope 
wodka.

Kijk de volgende 
ochtend eerst 
even of je wel in 
het goede bed be-
land bent. Je kunt 
ook een vluchtige 
blik werpen op het 
snurkende apparaat 
naast je… Of even je territo-

rium afbakenen door overtollige 

gassen door de binnenruimte 

onder het zeil te laten gieren. Als 

het walgelijke geluid niet over-

een komt met de gewoonlijke 

afschuw…Pak dan snel je boeltje 

en sluip de woning uit. Let op, 

er kan nog wat getrouwds op de 

bank liggen.

****
Tot slot nog een tip aangaande 

de natte krant…. Als je er uit ui-

terste nood je bips mee schoon-

veegt…. Zorg dan dat deze tekst 

zichtbaar is op je rechterbil. Kan 

je bedpartner ook nog even la-

chen. Of snel uit de poekie slui-

pen en verdwijnen. Hij of haar 

heeft dan vast het vluchtadvies 

hierboven gelezen.

Klone, Consultant van mooie 

bieren….

PS: Ook buiten werktijden ge-

sloten.

Zaken die aandacht behoeven  
tijdens de drie dolle dagen….

Na(ch)t-gedachte:
Nog 355 nachtjes slapen ...

Foto’s: Streekgids.nl



Ondanks het licht tegenvallende weer is de outdoor polonaise onder leiding van het Dweilorkest een groot succes geworden. Willem M., woordvoerder van het Dweilorkest, spreekt zelfs van een HEEL groot succes. Hij kon dit echter niet met cijfers onderbouwen.

Polonaise-file

Stamppottekort
Het stampotbuffet voor de optochtdeel-
nemers is gisteren voor een aantal recht-
hebbenden in het bezit van een geldig 
bonnetje uitgelopen op een teleurstelling. 
De stamppot was eerder op dan de rij 
met wachtende hongerige (ok, trek heb-
bende) mensen. Het is niet bekend wat de 
oorzaak is van een en ander: een onver-
wachte drukte, een calculatiefout van de 

stamppotinkoop, of misschien de te grote 
porties die sommigen op hun bord had-
den, als Russische toeristen in een all in-
clusive resort. Onze afdeling investigative 
journalism gaat de zaak verder onderzoe-
ken. Het eiwittekort is inmiddels bij een 
aantal mensen vannacht verholpen door 
middel van voortijdig haring happen.

Na(ch)t-gedachte:
Nog 355 nachtjes slapen ... Prins Ivo en adjudant Mark hebben gisteren koper gepoetst. 

Warenhuis Post - waar Ivo de baas van is - heeft de afwasbor-

stels ter beschikking gesteld. Adjudant Mark mocht de afwas-

borstel na afloop houden. Hij reageerde opgetogen: “Deze hele 

campagne staat bol van de hoogtepunten, maar deze borstel 

springt er echt uit. Ik besef het nog niet echt, het is een roes.”

Koperpoetsen
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De volgende Natte
Krant volgt naar

alle waarschijnlijkheidop het Prinsenbal15 november 2019

Met vereende krachten de optochtwagen van Danny Panadero door de smalle straten van onze carnavalistische groll gedrukt.

Obelixen Stark
***** (BIJZ)ONDERONSJE *****

De zanger Django Wagner heeft gepo-

seerd met de Tweedejeugdhoogheden 

van de vorige campagne. Hij was erg 

onder de indruk van de ontmoeting. De 

zanger was verrast door de relatieve 

jeugdigheid van de ‘seniorenprins Hak-

kie’. Wagner reageerde na afloop op 

zijn eigen poëtische wijze: Ik krijg me 

kriebels in mn buik als ik je aan kijk / 

Mijn hart dat slaat meteen op hol als ik 

je zie / Ik krijg de kriebels in mijn buik, 

heel diep van binnen / Jij bent mijn 

grootste droom, mijn mooiste fanta-

sie. Wij voelen een nieuw muurgedicht 

aankomen.

Oudheidkundige  
Vereniging doet  
unieke archeologische 
vondst.

Trendzitter


