
Interview
 

Wij interviewden Knunnekes-president 
Maarten Kooiker hoe hij de afgelopen 
onzekere tijden heeft beleefd.  
Kooiker: “Het was moeilijk maar ik heb 
altijd geloofd dat het toch goed zou 
komen. Ik kan oprecht zeggen dat ik 
nooit met de handen in het haar 
heb gezeten.”

“In een bomvol CityLido...” 
werd dan eindelijk het beste en aller-, aller-langst bewaarde geheim van Grolle onthuld...

Langst zittende prinsenpaar

ooit dan eindelijk (!) afgetuigd...

Jubileumconcert 
33 maanden RebElsje 

 

RebElsje: ‘het verdriet van carnaval’
 

Rosenmontag 28 februari 
13:30 uur - 15:00 uur 

Kevelderstraat   
Bar de Lange Gang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geniet van live muziek zoals u nog nooit gehoord heeft, 
met instrumenten van getrokken staal uit het Amphion! 

 
Gratis entree, gehoorbescherming €33,- 

 

facebook.com/RebElsje 

advertorial

Een 
“Alder-BAStend JOFEL!”prinsenpaar!

Stadsprins Bas IIen Adjudant Koen
(beide van Klein Tuente)

De volgende 
Natte

Krant volgt na
ar

alle waarschij
nlijkheid

op Carnavalszon
dag

19 februari 20
23

Dialectheuksken

Bi’j God en in Grolle

is af en toe hier en doar 

best völle meugelijk

as ut metzit...

KIJKTIP!
De carnavalsdocumentaire “Het verdriet 

van carnaval” met o.a. carnavalisten oet 

Grolle aan het woord, wordt uitgezonden 

op maandag 28 februari om 20.30 uur bij 

omroep MAX, NPO2!



Zelftest
Als je Impfpflicht 11 keer 

achter elkaar foutloos kunt 

zeggen, ben je niet dronken.

ProclamatieWi’j, 

Stadsprins Bas II 
Zunne van Funsken Huttert met altijd nen bli-jen mangel
Op egreujt onder de roekerije van de brouwerije tot heerser 
van de Olden Aaltensediek.
Van ‘n grooten soppert tot master broajerd van de Popies
Van knapp’n bj’j de Knolle tot Orkestje bierflesje
En van bandenplakker tot lamellen-goochemerd.

verordonneert en maakt bekend dat:

Soooh!, dat we’j ble’j bunt dat er veurig 

joar gin onthulling is e wes! Omdat dee 

twee toffen hierachter veurig joar veur 

’t eerst twee vrouwleu - neet OP - moar IN hun 

eksternös gevangen hadd’n.

Soooh! Dat er dit joar ENDELEKS - noa twee alderBAStend lange klone 

joaren – hier no WEER twee van dee KALE breurs stoat, Tis toch neet 

te klonen!
Dat dr no veur ’t eerst ne Popie op dit podium steet, dat is ze met d’n 

optocht nog nooit elukt.

Dat we’j ons ernstig zorgen maakt of  De Snikkels ankommend joar met 

hun dree-en-dartig-jeurig-jubileum wal weer den eersten pries goat 

pakken.
Dat gin mens de naam BrouwerNOS begriept. As we’j as Grolsen echt 

weer alderBAStend trots wilt weazen op ons gerstenat met een mooi 

logo, neum het dan Jofel bier, nu wel lekker!

Dat ze de naam van het nije onderkommen van dee ambtenaren oet het 

Stadhoes WERK-plein neumt, geet d’r beij ons neet in.

Dat den Bomers al dee Grolsen allenig in dat olde zwembad loat slatjen 

en dat hee ons neet altied too-lut in zien geweldige nieuwe wildriver, 

waterglij en spraypark.  

Edwin, ik zol zeggen tegen dee Grolsen: zu’w ze d’r in loaten! 

Dat of  ie noo veur of  tegen den Mestvergister bunt, ie kriegt sowieso 

stront oaver oe hen! Tis en blif  sjeisse!

Dat dee Frunsels eens opholt met kwalsteren op het dak midden in’n 

nach, gek woj d’rvan!

Dat zovölle meugelek Grolse blagen volgend joar ok allemoale met bouwt 

an ’n carnavalswagen!

We’j wet noo wat den Banningh doon zal, 

met Sjoeten ziene bouwhal.Wo’j an d’n 

optoch roeken, ku’j hier de koare in mekare 

stoeken!

En DAN wordt dissen carnaval: 

“AlderBAStend JOFEL!”

Aldus opgemaakt in de Veste Grol

den zeuven en twintigsten februari 2022

Ten eersten

Ten tweede

Ten darden

Ten vierden

Ten viefden

Ten zesden

Ten zeuvenden

Ten achtsten

Ten negenden

Ten tienden

Ten elfden

 

In verband met de papierschaarste 

geven wij dit jaar tijdens de drie carna-

valsdagen slechts één Natte Krant uit, en wel 

op zondag 27 februari. Deze is echter op maan-

dag 28 februari en dinsdag 1 maart ook nog 

goed te lezen, zeker als je genoeg gedronken 

hebt om te vergeten wat je eerder hebt gelezen.

Colofon

Na(ch)t- 
gedachte:

Als je de eerste keer vaak zakt, is parachutespringen misschien niet jouw ding.
 

(Uit de bundel ‘Leer jezelf kennen – 123 wijsheden uit Neede en omgeving’ door Truitje Wansink-Wopereis uit Rietmolen (2001).)

en Adjudant Koen 

Van Ne-ije straote tot slingerkoning in de Plaggenstroate
Van Biervatenrace dwars deur de stad tot alweer een leug vat
Van Jofel meesterbrouwer tot Grolse Driehoek bouwer
Van volle bos tot kale klats
En van doordacht samen bouwen tot in 2 wekke tied,
ne carnavalswagen in mekare stouwen
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