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Jonkheer Mees (van Schaik),

Van het nus aan de Beatrixstroate noast de 

popo’s, noar grootgrondbezitter met 2 huuzen.

Van vakkenvuller bij de Emté, tot het verwarken 

van eenden in paté
Van oud vlogger met veel fans tot Tönnekes 

hoogheid met veel volgersVan raad van 11 bi’j 

de jeugd tot Jonkheer bi’j de Tönnekes

Jonkvrouw Sterre (Spiekker),
Van de vijver van Diny’s dansschool in Grolle tot hen en weer noar de Hanzestad Zwolle.Van Sterre stuntpiloot bi’j de handbal tot feesten met de Dinnies bi’j de carnaval.  
Van drankjessjouwer noar doosjesvouwer tot productenbouwer
Van dansmarietje noar bazooka bij de Knunnekes tot hoogste regeerder bi’j de Tönnekes
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Tönnekes

Jeugdcarnaval, vol magie!

Adjudant Juliën (Nijenhuis),
Van voetballer tot ook Fortnite speler,van mountainbiker tot de Zwarte Cross,heerser over de Velver en de Kunne,zoon van een stadse en een dorpeling, geboren in Lichtenvoorde (dat dorpje hier dichtbij). 

Jeugd

Dit joar do’w alles anders!

Prins Wiebe (Theissen),
Van voetballer tot sportvisser,van Fortnite tot 

buiten spelen, 
heerser over Hartreize 2 tot de Buitenschans,

zoon van oud-hofdame Judith en kleinzoon van 

2e Jeugdadjudant Paul, en vanaf m’n tweede al 

deelnemer aan de Grolse carnavalsoptocht

Sinds gisteren is de Knunnekes weer 2 prinsenparen rijker. 
De Jeugd- en Tönnekes hoogheden zijn onthuld!
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Orgineel is het niet...

Warmterecord tijdens
C.C.G. Goulasch actie
De soep werd nog heter gegeten 
dan dat ie werd opgediend!

Plagiaat

 (Op de wijze van: Carnaval, hygiënisch is het niet)

Refrein:
Plagiaat, plagiaat is het mooiste dat er is,

Plagiaat plagiaat voor als je echt iets mist.

Plagiaat plagiaat dat is toch heel relaxed.

Lekker hossen en veel springen op een andermans 

tekst.

Zit maar te peinzen en kom je er niet uit.

Jat dan snel een liedje en speel het op je fluit.

Gebruik gewoon de woorden die zij verzonnen heeft.

Spring maar in de rondte en voel echt dat je leeft.

Ref.

Je woont naast buurvrouw Janssen, dat doe je al heel 

lang.
Zie je daar per ongeluk een paard staan in de gang.

Je bedenkt je geen moment en schrijft het voorval op.

Was het al een grote hit en zit je met een strop

Ref.

Onze varkens hier in’t dorp hebt ne krulle in de steert. 

Dus hebben we dat snel op Spotify gepleerd.

En Barry Hughes had op zijn kop een kamerbreed 

tapijt
Niet ene van ne osse, maar wel één van ons Gait.

Ref.

Mijn duo komt uit Brabant, die snol die komt uit Grol.

Daar boven de rivieren, daar kennen ze geen lol.

Dus stelen wij haar liedje en maken het van ons.

En als ze dan gaat zeuren dan wijzen we naar Fons….

Fons, Fons, who de fuck is Fons?

Ref. (2x)

Mooi Klone Ft. Sam da Freeze.

Uw luie chroniqueur drijvend op flügel gerelateerde bodemsappen kan natuurlijk niet 

achterblijven als het gaat om het structureel vernachelen van een daverende grolse car-

navalskraker. Sam de Vries haar liedje om precies te zijn. Ze lopen er nu al de pogonaise op 

daar onder in het zuiden. Ze zijn daar alleen nog te lui om de tekst even fris op te pimpen.. 

dus heb ik dat klusje maar even onder handen genomen.



Op een 
nieuwe 
fiets
moet je 
het leren!

Afgelopen vrijdag werd Goossens Tweewielers 

verrast met de benoeming tot hofleverancier der 

Knunnekes. Goossens is al jaren zeer betrokken bij 

de carnaval in Grolle en levert al bijnao 11 jaor fiet-

sen voor de winnaars van de kleurplatenwedstrijd, 

jaarlijks georganiseerd door de JCK.

Alle carnavalsnieuws, 

foto’s, informatie en 

muziek vind je op  

knunnekes.nl

Installeer (of up-

date!) de knunne-

kes-APP op je telefoon, en 

stem voor de PUBLIEKS-

PRIJS tijdens de optocht!

Tot 2021!
Foto’s: Niké Schuurmans en Streekgids.nl. 

Love(nde) kritieken
C.C.G. Dameszitting 2019!
Even nagenieten...
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NJOESFLESJUS

De volgende Natte

Krant volgt naar

alle waarschijnlijkheid

op Rosenmontag

4 maart 2019

Na(ch)t-gedachte:
Als je altijd recht vooruit kijkt, zie je 
alleen het gat en nooit de donut.

In de CCG-goulashsoep 
van twee weken geleden 
bleek zoveel bindmiddel te 
zitten dat mensen met 

bindingsangst pas na enig 
aandringen een kop heb-
ben genomen. Maar ook 

bij hen waren de 
reacties positief. 
Buurtversierders 
die twee koppen 
hebben gegeten 
kregen soms 
zelfs last van het 
andere uiterste: 
culinaire verla-
tingsangst. De 
huisartsenpost 
Den Papen-
diek heeft dit 
probleem in 

samenwerking met team-
leider bindmiddel van De 
Happerij inmiddels opge-
lost. De Knunnekes en het 
CCG adviseren buurtver-
sierders de komende jaren: 
“Probeer een middenweg 
te vinden tussen bindings-
angst en verlatingsangst, 
overdrijf niet naar de ene 
of de andere kant. Wij 
overdrijven ook nooit.”

Op de voorgrond het bindmiddel met daarin 

een garde (een City Lido-garde, geen 

Knunnekes-garde), op de achtergrond de 

dan nog ongebonden soep.

***** OPROEP *****
BNN/Vara en NPO zoeken voor 
het programma ‘Floortje Naar 
Het Einde van de Wereld’ con-
tact met mensen die carnaval 

vieren in Lichtenvoorde. Bent u 
zo iemand of kent u zo iemand, 
neem dan contact op met het 
faxnummer van BNN/Vara.


