
2222

Jaargang 22 - Uitgave 2
Carnavalszondag 
23 februari 2020

Tönnekes

Jeugd

Jeugdcarnaval, vol magie!

Jeugd

“D’r is gin holl’n an!”

Prins Sem (van Beckhoven),
Van voetballer tot gamer,

van het Grolveld tot Fifa 20, 

heerser over de Papendijk en de Hartreize, 

zoon van Stephan, met Knunnekes-roots 

en Ellen met Frielink-roots.

Adjudant Lot (Rumathe),
Van handbalster tot knutselaar,

van tekentalent tot buitenspeler, heerser 

van de Banninghof tot de Ruurloseweg, 

dochter van Barry en Carry en opgevoed met 

het carnavalsvirus van de Geile Garde.  

Jonkheer Huib (van der Leij), 
bözzel oet de familie van der Leij,  

mix van ne Grolsen mo en een blij ei

Van tenten opbouwer, tut biervaten sjouwer

Van Jeugdkoning in de buurte tut ‘no as 

Jonkheer in’ehuurd.’ Van skiën in de 

koldigheid tot carnavalleske bolderigheid

Jonkvrouw Thirsa (Rijks), 
Van studente huidspecialist, tut dochter 

van een ‘Geile gardist’.

Van dreum noar werkelijkheid, tut 

megatrotse Jonkvrouw, disse Grolse meid

Van danseres bi-j het Hofballet tut an groot 

liefhebber van sneeuwpret

Van jofele keien uut het D.A.L. (Dorp Achter 

Lievelde), tut uuthangbord van  

‘t Tönnekescarnaval 

Sinds gisteren is de Knunnekes weer twee 
prinsenparen rijker.  Hier bunt ze, de 
Jeugd- en Tönnekes hoogheden:
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 € 1,11

Steun het Grolse Carnaval! Scan deze code en geef:

(Dit is een betaalverzoek van €1,11 t.n.v. De Knunnekes)

C.C.G.oulashkrachtvoer voor gevorderden

Het buurtversieren was wegens de verwachte wind - geen Grolse wind! - uitgesteld, maar de goulash smaakte er niet minder om.

Lieve Obé Sitasje,

Jij jaagt mijn verzekeringspremie op

Want je wordt veel sneller ziek

En dan moet je in een speciale ambulance

Naar een dure obesitas-kliniek

Je verduistert in onze buurt het daglicht

Je bent na drie passen al bekaf

En je gaat dan wel eerder dood

Maar dan moet je natuurlijk in een dubbel graf

Je hebt onverklaarbare magen

En je verjaardag duurt altijd drie dagen

Ik zou je nooit kunnen beminnen

Met die stuk of zeven kinnen

En je hemelsbrede billen

Maken me kleiner dan een kind

Ze blijven dagen trillen

Na een bruinebonenwind

Maar meer dan dat steken kussens uit je muiltjes

En je enkels dat zijn kuiltjes

Ik zou er nooit van kunnen houen

Lillende bovenarmen uit hemdjes zonder mouwen

Na een kusje ga je al zweten

Met je borsten als planeten

Als ik je zie denk ik alleen

Daar gaan Rico én Badr maar overheen

Toch heb ik één keer in mijn slanke leven

De liefde met jouw 161 kilo bedreven

Je zei: ‘Ik heb hier jaren op gewacht

En wat jij zoekt zit in plooi nummer acht

Kom lekker glijen op mijn dijen

Doe de groeten aan mijn voeten

Kus mijn kont, ga maar via mijn rug

Dan zien we elkaar over een uur of twee weer terug’

Lieve Valentijnsgroetjes, Ano Niempje

Loveletter van formaat



Alle 
carnavalsnieuws, 
foto’s, informatie en 
muziek vind je op  
knunnekes.nl

Installeer de Knunnekes 
App op je telefoon, en 
stem voor de 
PUBLIEKSPRIJS tijdens 
de optocht! Bedankt!

Dweil-
plaatjes, 
versiering 
bühne, beplakking 
prinsmobiel, awards, stickers, onder-

scheidingen, steken, etc, etc...
 
Afgelopen vrijdag werd Koppelman Reclame verrast 

met de benoeming tot Hofleverancier der Knunne-

kes, voor hun jarenlange kleurrijke bijdrage aan het 

Grolse Carnaval! Hulde!

‘t Corps bestaat 22 jaar!

Het is niet precies bekend 
hoe oud het CCG is trou-
wens. Het was de tweede 
helft van de jaren 90. Notu-
len werden nauwelijks bij-
gehouden, ook omdat het 
analfabetisme toen nog 
wijdverbreid was. Zeker in 
Groenlo, waar vlak na de 
Staatse bevrijding/verove-
ring de voertaal nog een 
soort mengeling was van 
Achterhoeks en Spaans.
Maar onderzoekers van 

het Stadsmuseum vin-
den het verantwoord en 
betrouwbaar om 1997 als 
beginjaar van het gezel-
schap te nemen. 1997: het 
jaar dat de Britse Lady Di 
overleed, maar de liefde 
van de prinses van het volk 
reïncarneerde in het corps 
van het volk (niet dat dat 
volk er zomaar bij kan). Zo-
als de beroemde tearjerker 
(tröntjestrekker) van Elton 
John het verwoordde: Like 

a candle in the Grolse 
wind. Het jaar dat Google 
werd opgericht, zoek maar 
op in Bing of Yahoo. Het 
jaar dat ‘Leven na de Dood’ 
van Freek de Jonge de 
grootste Nederlandstalige 
hit was. Het past allemaal.
Al zeggen we het zelf: 
hulde.

Het Corps Champêtre Groll (KvK-nummer U2UB402PINTEN) bestaat 22 jaar. Een carnavalsjubileum. Dat wordt gevierd met vooral een eigen feestje dat voor de rest van de carna-valsvierders irrelevant is. Maar er wordt ook gewerkt aan een verrassing voor het volk. Het CCG hoopt daarover 
binnen 11 vergaderingen een beslissing te nemen.

22 jaar C.C.G.
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De volgende Natte

Krant volgt naar

alle waarschijnlijkheid

op Rosenmontag

24 februari 2020

Gehoord bij De Stadschpomp:
Een als kip verklede 
Knunnerinneke zit aan tafel 
met een advocaatje en een 
uitsmijter. Zegt een oud-prins 
van de Holtkleuvers: ‘Ie hebt 
de kinder bi’j oe, zee ik’.

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:
Ten eersten: Dit heurt al niemand meer.

Scholencarnaval

Jong geleerd, is...

Steekzetten




