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1. KROAM’13  

Big Fat Grolse Wedding    1.435

2. BITTERE BALLEN 
BREXIT    1.413

3. DE K.Z.B.  
Show must go on!    1.307

1. CLUB SINAS  

Van de modder in de plomp?  
Nee, we gaan gewoon Ravlott’n    1.005

KINDERGROEPEN

GROTE WAGENS

(willekeurige volgorde): 
(S)MATTIES - C.V. DE ROLMAATJES -  DE GROLSCHJES - BUISBEZORGD.NL - EL MAESTRO’S

K.A.P.S.T.O.K. aanmoedigingsprijzen

KLEINE WAGENS
1. DE SNIKKELS  Kim Wun Tung, zonder sambal  geen carnaval              1.334
2. VIA VIA  Heel Grolle Kakt    1.239
3. ELSJE  
Zijn we er toch weer ingetuind    1.185

1.STAMPPOT  Wi-j  breit ‘t spul an mekare    1.035
2. TAPSA  
Tegen de wind in holt w’j t gas dr op    1.003
3. DE POPIES  50 Tinten Grijs   998

GROTE LOOPGROEPEN

1. KROAM’13 
PUBLIEKSPRIJS

GOUDSMITSTRAAT

STAD GROLLE STRAATPRIJS
ELSJE 

KNUNNEKES-AWARD

1. TORENBLAOZERS  Ik ben een kei    1.032
2. GROLLY DOTS  Achterhoekse Vendeliers Vereniging  ‘Vlag en Pimpel’    1.025
3. HERTENKAMP  Halve maan landing    1.007

Uitslagen doptog ‘19

KLEINE LOOPGROEPEN



Na(ch)t-gedachte:
Als je elke dag leeft alsof het je laatste is, 

krijg je vanzelf een keer gelijk.

Rosenmorgen….

Naast je begint er ook eentje on-

rustig te wiebelen. Schatje, het 

is nog naar net negen uur ge-

weest….Heb jij die wekker soms 

zo achtelijk vroeg gezet? Dat 

was dan voor het laatst want 

ik heb er net iets te hard op 

‘gedrukt’. Met een lichte verbijs-

tering zie je de gezamelijke wek-

ker als was het een bos draadjes 

met groene stukjes print en 

zwart plastic ertussen de lucht 

in gaan. Misschien moet je eerst 

de stekker uit het stopcon….

En vette coole zwarte rook-
pluim trekt langzaam op tussen 

beide verdwaaste gezichten. 

De hare iets meer zwart dan je 

eigen snuutjen. Ach deerntjen, 

je moet toch nog de glitters 

van gisteren eraf halen…Eraf 

halen? Klone! We moeten er 

als de bliksem uit. Ze schiet uit 

de bedstee en trekt allerhande 

kasten open. Verbaast kijk uw 

verzopen carnavals-survivor 

naar zijn duifje. Waarom dan? 

Heel even geeft ze de blik…. 

Noffel, prijsuitreiking!

Terwijl er een tornado van verse 

confetti bij tijd een wijle door 

de ‘Master-bedroom’ dwarrelt 

als er een zondags kledingstuk 

opgeraapt wordt en ook de 

zoektocht naar je muntenzakje 

nog niet echt wilt vlotten, staat 

je lieve meisje al onder de pomp. 

Heel even kijk je verlangend 

achter je naar die heerlijke 
zachte kussens. Zal ik nog heel 

even gaan liggen…Heel even 

maar. Ben toch al een heel eind. 

Ik heb al gepist, een kwartier 

aan stromend water gehangen 

om de dorre woestijn terug te 

toveren tot een rottend moe-

ras en ik heb de helft van mijn 

pak gevonden. De rest zal wel 

beneden liggen….Of op de trap. 

Net als je dan achterover wilt 

klappen, zwaait de deur open….

Klone, jij kunt nu, maar ik hoor 

boven ook schommelingen, dus 

ik zou niet te lang blijven staan. 

Weg horizontaal genot. Gedwee 

trek je de deur achter je dicht 

en strompelt naar de douche. 

Net voor je erin gaat staan kijk 

je over je schouder naar de 

spiegel. Flarden oranje schmink 

vermengt met een soort van 

bruine vegen tekenen je onge-

schoren bakkus. Rode lipstick 

in je nek en twee paarse lippen 

midden op je hevig bonkende 

hersenpan. Hmm, je ruikt een 

zure lucht van verschraalt bier 

en een toets veel te zoete flugel. 

Het handje om te voelen steekt 

zijn duim omhoog. De douche 

is goed op temperatuur….Een 

heerlijke roes valt over je heen, 

je sluit je ogen en geniet van het 

moment….Klone, mag ik zo ook 

douchen? Anne komt zo en ik 

moet me ook nog opmaken en ik 

moet nog eten en en en…..Ja, ik 

ben al bijna toe aan afdrogen….

Langzaam maar zeker komt je 

carnavalskloffie vanzelf weer 

bij elkaar. De balsjes staan 
op het aanrecht en de sokken 

hangen aan de kapstok. De on-

derscheidingen liggen braaf te 

wachten in de magnetron. Met 

veel moeite druk je een sneetje 

brood naar binnen met veel te 

veel pindakaas. Meteen weer die 

woestijn in je mond. Afblussen 

met melk ditmaal. De televisie 

spuwt ondertussen beelden van 

Köln en Mainz de woonkamer 

in….Keerl, wat ne’n pröttel gooit 

ze van dee wagens af…Kiek 

dan! Ne’n completen badkuip. 

Omroep Brabant heeft carna-

valsmuziek. Wat een bagger is 

dat dan….Terug naar Köln. Waar 

blijft mijn grolse windmeiske 

dan? Wat een circus weer. 

Gaan we lopen? Hoeven we 

het hoedeltje ook niet eerst bij 

mijn moeder neer te ploffen. 

Bij de Émte komt een verwarde 

pinguin onze kant op waggelen. 

Hej Keerl, waar kom jij dan nog 

vandaan. Het is laat geworden 

bij de ‘ Ossenkämpfer Arena’ 

volgens mij. De pinguin waggelt 

de supermarkt in…Drie vroege 

marveldtoeristen amusant 

achterlatend en naarstig op 

zoek naar tabak. In de verte 

prijkt de basilieke vol in de prille 

ochtendzon. Plots weet je weer 

waarom we veuls te vroeg in het 

dweilhuis der Knunnekes zijn? 

Het rosenmontag-vroege-vo-

gels-opvulprogamma is begon-

nen….Damnit! Alweer hevig aan-

geschoten bij de prijsuitreiking.

Brak maar Klone!

Mooi Klone

Met de kanus vol zand sla je best lomp de wekker uit…Voorgoed.  

Je kijkt lodderig naast je en ziet dat je gelukkig bij de goede madonna 

in de poekie bent gekropen vannacht en sluit je ogen weer. 
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Reactie van Anita Meijer na ontvangen 
onderscheiding van de stadsprins van 
Grolle: “Why tell me why?”

TE KOOP
Olde hoes van Theo van Druten in 

twijfelachtige buurt. Vraagprijs: 

14.585,31 Kratjes Grolsch.

Serenade bij Post
Muziek op hoog niveau!

****** KERMISNIEUWS ******
De Stichting Grolse Kermis gaat in overleg met Café 

de Boemel/de Sjoemel dit jaar voor het eerst indoor 

vogelschieten organiseren. Meer informatie volgt. 

Daan & Harvy, de Bonnie & Clyde van de Grolse 

horeca, zeggen er in elk geval veel zin in te hebben. 
Ze hebben de 
burgemeester, 
waar ze veel 
contact mee 
hebben, al ge-
vraagd voor 
het eerste 
schot. Hulde.

De volgende N
atte

Krant volgt naar

alle waarschijnl
ijkheid

op Tulpendinsdag

5 maart 2019


