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Jaargang 22 - Uitgave 3
Carnavalsmaandag  
24 februari 2020

Jeugd

Foto’s: Streekgids.nl
ccgroll.nl

Doptog Grolle: 

(Grolse) wind mee!



1. KROAM’13  

Altijd prijs met Kroam’13    

2. BITTERE BALLEN 
Bi-j ons is ‘n vögel d’r wal op tied af    

3. DE K .Z.B.  
Boerenprotest op de Maliebaan   

1. DE BIKKELS  

Grand Prix op Grols circuit

2. DE VLEGELS  

Badr Brancari

3. (S)MATTIES  

Brugpiepers    

KINDERGROEPEN

GROTE WAGENS

(willekeurige volgorde): 
FESTIJN - HKCG -BÖZZELS VS BÖZZELS! - SPRINGLEVEND - GRATIS WIFI

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

KLEINE WAGENS
1. DE SNIKKELS  De GHV komt uit de gracht              2. GEWOON OMDAT HET KAN  Fake news 

   
3. GROEPJE HERTENKAMP  Gehaaid 

   

1. GROEP 33  Wie is het?    
2. TAPSA  
W’j snuffelt an Shuffle   
3. GROLLY DOTS  Neet te Klone(n), moar wi-j wal   

GROTE LOOPGROEPEN

PUBLIEKSPRIJS

DE POPIES

1. GEANT VIT  Marionnettes géantes (gigantische poppen)   
2. SPRINGLEVEND  “Carnaval, begint het al te Kriebelen?!”    
3. ZWOLLEBOLLEKES  Cup cakes   

Uitslagen doptog ‘20

KLEINE LOOPGROEPEN

GEWOON OMDAT HET KAN 
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GOUDSMITSTRAAT

STAD GROLLE STRAATPRIJSKNUNNEKES-AWARD



De Natte Pubquiz
Raad de nevenfuncties van VVD-fractievoorzitter Kees Porskamp. De oplossing staat 
elders op deze pagina.

Neet te klone(n) met Bonnie

100% fris

Bron: Fake News

Oplossing Natte Pubquiz

Gehaaid!



NJOESFLESJUS

De volgende N
atte

Krant volgt naar

alle waarschijnl
ijkheid

op Tulpendinsdag

25 februari 20
20

2222

(niet helemaal) FEEKNJOESVRIJ!

 € 2,22

Steun het Grolse Carnaval! Scan deze code en geef:

(Dit is een betaalverzoek van €2,22 t.n.v. De Knunnekes)

 

Fabian Maarse vraagt aan 
zijn vrouw net nadat er een 
fles wijn kapot valt op de 
vloer: “Schat hebben wij 
stoffer en blik?”

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:
Everybody needs a 
friend
[Bob Ross]

Eind vorig jaar stond er in een con-

cullegende krant (Groenlose Gids/

Elna) een artikel over welke kerk 

de mooiste is van Oost Gelre: die 

in Zieuwent of de grote Calixtus in 

Grolle. Het artikel was geschreven 

door Theo H., en wij hebben het met 

behulp van taalwetenschappers we-

ten te ontcijferen.

Inmiddels is de officiële uitslag 

bekend. En helaas voor Grollenaren, 

de Ziewentse Werenfridus heeft 

nipt gewonnen. Een woordvoerder 

van het bisdom Utrecht licht toe: 

“Met alle respect voor de basiliek in 

Groenlo, maar Zieuwent is net iets 

mooier. Zeker gerelateerd aan het 

kleinere aantal inwoners van het 

kerkdorp. De Werenfridus is als een 

machtige katholieke fallus die de he-

mel kietelt. Daarbij is de Zieuwentse 

bevolking ook kerkelijker dan het 

wereldse Groenlo. Als een priester 

in Zieuwent de mis aftrapt met het 

bekende ‘Broeders en zusters’, dan 

geloof je het ook echt.”

ZIEUWENT WINT KERKWEDSTRIJD VAN GROENLO

Bron: Fake News


