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Door: Ard Gelinck

Omdat het carnaval, dus ook het Grolse carnaval, 

dit jaar niet op de normale manier doorgaat, is 

het voor het Corps Champêtre Groll niet mogelijk 

om de Natte Krant op de normale manier te 

verspreiden. Dit jaar geen drie edities – zondag, 

maandag, dinsdag – die worden verspreid onder 

de feestvierders op straat, in café’s 

en andere culturele instellingen. 

Toch … als goedmakertje dit jaar 

één editie, maar wel een extra 

dikke. En om het feest compleet 

te maken, krijgt u bij deze Natte 

Krant de Groenlose Gids cadeau.

Beste carnavalisten en mensen,
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GEGARANDEERD FEEKNJOESVRIJ!

da’s
duidelijke
taal

ten
eerste

   Stadsprins Edwin II    Stadsprins Edwin II 

     & Adjudant Robby     & Adjudant Robby

      terug in de tijd!      terug in de tijd!

Hoe?
Scan de qr-code en checksnel onze Facebook pagina!

         / corpschampetregroll



Als op carnavalszondag het Corps met zijn 

suikerwagon voor in de optocht rijdt, dan zie je de 

verklede kinderen langs de optochtroute staan met 

lege tassen en omgekeerde paraplu’s, wachtend op hun 

beloning die van boven komt. 

De zure mat; door zijn veelzijdigheid in fruitsmaken ook 

nog eens een gezond alternatief voor tussendoor tijdens de 

dolle dagen. Een smaakbom die je weer energie geeft voor het 

feest als je accu bijna leeg is. En ook nog eens makkelijker mee 

te nemen dan een stuk fruit. 

De zure mat geeft letterlijk kleur aan de Grolse optocht. 

Gevarieerd in de bonte kleuren wordt het uitgeworpen. Soms 

zo talrijk dat de ouders even hun kinderen kwijt zijn. “De zure 

mat” is onlosmakelijk verbonden met het Corps en daardoor 

onze echte “Mattie”geworden.

Mattie heeft oa de betekenis `kracht in strijd`. En in straattaal 

‘vriend’.

Onze matties blijven gelukkig nooit op straat liggen.

Zelfs niet in de gracht, want op de enige brug in de 

optochtroute houden wij bewust een halt met strooien van de 

matten.  Er was ooit, in het begin van ons bestaan, één jaar 

dat er wel zure matten in de gracht zijn verdwenen. De vissen 

kwamen met vlinderslag voorbij, of zelfs op de rug.

Ook kleurden veel vissen goud/oranje. De plaatselijke 

visvereniging stond voor een raadsel. Maar gelukkig had het 

voor de kikkers en de dikkoppen geen gevolgen. 

De zure mat past in het Grolse carnaval omdat ze 

net als de Grolsen zelf, bont, gevarieerd 

en smaakvol zijn. En als het zich met 

genoeg vocht vermengt, ze het 

liefst blijven plakken!

De zure Mat(tie)

Gehoord bij De Gans:Niets

Gehoord bij De Lange Gang:Niets

Gehoord bij Pepijn:
Helemaal niets

Gehoord bij Taste:
Niets

Gehoord bij Floor:
Weinig

Gehoord voor Het Witte Paard‘Ook d’r effen uut met de hond?’‘Jao, effen wat anders nao hele dagen thuus met moar één bezoeker en de rest van de tied deezelfde elf gezichten.’

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 
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Hon{ger}gaarse Koe-lasch.  Koe = Rund
Wat geet der in:
11 kg. Rundvlees, maakt niet uit van welk rund. Iers, Hongaars je kent vast wel iemand.
11 kg. rode en groene ma- en paprika gesneden11 kg. Uien gesneden
1,1 kg bloem of ander meel
1,1 kg boter (niet van je hoofd)
1,1 kg tomatenpuree het liefst super 
geconcentreerd 
111 gr. Paprikapoeder zonder 
chips
111 gr. Verse knoflook of heel 
erg verse kan allebei.
11 gr. Peper. i.v.m. met de 
samenlevingsproblematiek 
zowel de witte als de zwarte.
11 gr. Zout, een snuifje
11 gr. Lau(w)rier niet te koud niet 
te warm, lauw!
111 ltr Bouillon (koud)

En dan,
1. Snij het rundvlees in brunoise, kubusvorm, blokjes of dobbelstenen.
2. Boter smelten
3. Dan in de pan, rundvlees, paprika en de uien.4. Tomatenpuree toevoegen, niet in de soep laten lopen!5. Knoflook toevoegen

6. Peper toevoegen
7. Zout toevoegen
8. Lau(w)rier toevoegen
9. Het geheel goed gaar laten worden.10. Vermengen met meel tot dat er een glazige bal ontstaat.

11. Koude bouillon erbij en net zolang roeren tot dat het een soep is.
11a. Eerst een ander laten proeven en dan eventueel nog zelf.
11b. snel een buur(t) versieren en een smakelijk eten gewenst, proost!

Feestrecept van het CCG

Gevalletje Carnaval….
 
De fanfare begon al vroeg te pruttelen die ochtend. Al-
thans de man die de tuba mocht bedienen deed zijn uit-
erste best om er een feestelijk begin van te maken. Ons 
carnaval voor twee. Veel te vroeg rolden we het bed uit 
om met een uiterste krachtinspanning de aan-knop van 
het koekeloerkastje ter hand te nemen. Het fris montere 
rosje van iemand die duidelijk de avond ervoor niet een 

‘aan de buis’ box had genuttigd was er akelig 
vrolijk ingedoken. De braboboys knapten er 

via het beeldscherm nog een kneiter van 
een brollerig liedje in. Wat ons bijna 

kwam te staan op een zenuwinzink-
ing, zo slap was de flauw zonder 
zout gejatte tekst. Gelukkig reali-
seerden we ons ternauwernood 
dat we ergens in het nachtkastje 
nog een confettikanon hadden 
liggen om ons eigen feestje los te 

knallen. Met een gericht schot richt-
ing Jettie Palletti kon onze carnavals-

morgen van start. Zo hadden we toch 
nog haar gemaakt blije kop geraakt want 

de beeldbuis begon lichtelijk onbeheersbaar 
te roken. Zelf was ik al een jaartje of zes gestopt 

met de pretsigaret en de bolknak. Ondertussen belden we 
naar beneden waar onze stamppot boerenkool met worst 
bleef….Een mens moet toch wat in de maag hebben voor 
het thuisdweilen kon beginnen. Eerst maar eens schakelen 
naar Keulen voor iets van een optocht…Ook daar bestond de 
grossen zug uit een armetierig, met een enkel ballonnetje, 
versierde tram en een vrachtwagen vol bokworst. Tijd om 
onze eigen optocht te aanschouwen vanaf de erelounge op 
eerste verdieping. Eerst kwam er een oudere postbode de 
straat inslingeren….Hey was dat niet oud-prins H…Ow, toch 
niet. Die heeft niet zo’n gigantische voorgevel. We zwaaiden 
vrolijk en kregen slechts een dikke middelvinger terug. Tijd om 
het raam open te doen en nogmaals met het confettikanon te 
richten. Deze keer ging het schot rakelings langs de linkerfiet-
stas. Die hellige kattie had mazzel deze ochtend dat we niet al 
haar spaken confisceerden. Daarna kwam er dus eindelijk een 
echte wagen de straat in. Ach shit, het was de buurman die de 
piano op zijn aanhanger had geladen. Alweer de ruimte gevuld 
met honki tonki pianisie…Maar dan niet op een sinaasap-
pelkissie…Nope, het was een oude doos tomaten. Voor als 
hij bekogeld werd met eieren, kon er nog een omeletje van 
gebakken worden.
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Tune in via Knunnekes.tv en beleef een kleurrijke Grolse carnavalsuitzending op YouTube!Beter wordt ‘t niet dit carnavalsjaar! :)

 
Na nog twee bouwvakkersbusjes en een dikke BMW uit 
de zeven-serie vonden we het wel weer genoeg optocht voor 
een jaar. Nog nooit zo’n knullig versierde driewieler gezien 
van de achterbuurman die luidkeels riep dat het spul er nou 
echt aankwam. Ach we waren al blij dat de corona geen vat 
kreeg op de oude strijder. Een verschrompeld ballonnetje 
van een amerikaanse hamburgergigant en een verkleurde 
slinger die al zeventien jaar bij ons voor in de boom was 

blijven steken vormde het decor van een rits rollators en 
duwbakken. Nou goed, genoeg bejaarden gespot, tijd 

om dronken te worden. We slopen naar de badkamer 
waar we al mooi een paar halve liters in de bad-
kuip hadden gemoffeld. Mooi kold en op de rand 
sloegen we de eerste achterover. Het thuiscarnaval 
was weer in gang getrokken en pardoes lagen we 

te spartelen tussen de knalpotten. Ondertussen 
toch wel zo handig ene stevig aan de lippe houdend 

zwommen we naar de kant toe…Voordat  de man met de 
tuba voor de tweede keer die dag een serenade gaf voor ons 
versierde tortelduifjes. Het bubbelde hevig de rand over en 
met de pruik vol schuim en de muffe geur van verschraald 
bier dat zeker te weten niet uit onze verse plopdop kwam, 
doken we de logeerkamer in. Wat was er hier aan drank te 
vinden? Wie had deze kamer gisteravond voorzien van schier 
alcoholische versnaperingen? Onder het bed zagen we het…
De oude voorraad flügel, schnapps und viele andere tolle 
mixjes waar onze meiden eerder hun avond mee waren be-
gonnen. We namen het ervan en plots braakte de oude pick-
up gezellige deuntjes de ether in. Alie van de wegenwacht, 
Ik ben Joep Meloen, die naam die kreeg ik toen, zoveel jaar 
geleden werd gebohoooren…

 
De buren begonnen ook aan hun strooptocht naar 
drank en wij lagen al lallend weer in de buurt van het 
eigen nus…Neej, trap er neet in Klone, we moeten naar 
cafe de trap…Net voor de bocht lagen weer wat shotjes 
tequila en ook de fles met de worm stond een paar 
treden lager te wachten op een transparant eigenzin-
nige hallucinatie van uw prinsken in zelfquarantaine. 
Daarna door naar café ‘de onderste tree’. Waar we 
overigens erg vlot binnenvielen. Een Jägermeister hier 
en bij cafe ‘de voordeur’ hing de natte krant al half door 
de deur gestoken. Al tijgerend ging het naar zalencen-
trum ‘de bank en omstreken’ alwaar het sjikkeren niet 
meer bij te houden was. We zwaaiden opnieuw naar 
buiten en vielen voorover op de driezitter. Met de feest-
neus in het dikke kussen. Oeh, even raps naar de pot, 

alwaar er ook weer duftig langgepist werd. Een 
praatje gemaakt met mezelf in de spiegel en 
gezegd dat het tijd werd voor een vette bek. Bij 
snackbar ‘de Afzuigkap’ even een bult munten 
op de toog..euhm, in de gootsteen geflikkerd 
en drie kroketten in het vet gesmet…Juist, 
voorzichtig de airfryer aangeslingert om met 
mijn liefste liefje luidkeels alle…En als ik zeg 
alle, dan bedoel ik ook alle krakers van de 
Knolle achterstevoren gezongen, maar wel 
uit volle borst…Tot de brandweer de straat 
in kwam sjezen. Die dachten dat we om hulp 
riepen. De heren ook maar even mee helpen 
blussen en daarna in pogonaise weer de 
kamer in. Tegen elf over elluf was het tijd voor 
een heel klein tukkie…Samen lekker op de 
knieën naar de poekie….En toen moest het 
middagprogramma nog beginnen….Bingo! 
Wat heb ik daar? Een vingerplant en een sjans 
severia….Bingalaaf de groeten. Klone.



Alles is anders sinds we vorig jaar kennis maakten met meneer/ mevrouw Corona. Alle feestjes en partijen, festivals en mooie evene-menten donderen in het water. Zo ook onze eigen Dameszitting.Voor de 5e keer (ons eerste lus-trum!!) zouden wij ons entree maken in ons eigen Carnavalshoes City Lido! Maar hoe anders verliep het alle-maal?
We kunnen nu uit gaan weiden over het gemis van gezelligheid en van sociale contacten, over het verplicht thuiszitten of over de carnaval die natuurlijk ook niet door-gaat....Daar is genoeg over gezegd en geschreven denken wij.

We blikken daarom even terug op ‘onze’ jaren als presentatieduo van deze elk jaar weer fantastisch georganiseerde zitting !!
Toen wij in 2011 werden ge-
vraagd om de Dameszitting te presenteren, voelden we ons natuurlijk erg vereerd! Voor ons was op de bühne staan niet hele-maal nieuw, maar natuurlijk wel het presenteren van een gezellige mid-dag vol optredens met alleen maar vrouwen. Vrouwen zijn een gezellig en dankbaar publiek vinden wij.... We gingen dan ook vol goede moed de zitting tegemoet. Van tevoren hadden we met elkaar afgesproken dat de middag niet om ons moest draaien, wij moesten de boel alleen maar ‘aan elkaar praten’. Voor degenen die ons een beetje kennen is dat laatste een niet al te grote opgave voor ons! We hadden alleen één voorwaarde: we wilden opkomen via het pad van achter uit de zaal. Zo gezegd, zo gedaan! Als heuse majorettes mét baton kwamen wij in vol ornaat op 

op muziek van de Egerländer Muzi-kanten. Een kort dansje, een kort praatje en het eerste optreden kon beginnen.... alleen dat liep dus iets anders. Tijdens ons korte dansje zakte ineens de rok van Janine naar beneden. Janine trok de rok in één snelle beweging weer omhoog en dacht echt dat niemand dit had op-gemerkt!! Hilariteit alom...de middag was begonnen! 

Na-
derhand 
hoorden wij 
dat mensen dachten dat we dit had-den verzonnen, maar niets is minder waar!

Het jaar erop wilden we in ieder geval een pak aan dat niet af kon zakken. We besloten als wielrenners te gaan en kwamen met racefietsen op door het gangpad onder de welbekende tune van Langs de Lijn tijdens de Tour de France. Geen gekke dingen gebeurd dit keer dus de middag verliep als een trein!
Iedere keer proberen we wel iets anders te bedenken, zo 
ook het jaar dat wij als Prinses Carnaval en haar adjudante 
ten tonele verschenen. Dit 
hoorde bij een grap die was 
bedacht door Prins Michäel en 

adjudant Christof. Wij kwamen in de échte Knunnekes- pakken het toneel op. De burgemeester droeg ons de échte sleutel over. Kortom: het leek net écht!
De laatste keer was in 2019. Dit keer wilden wij heel graag in de Nöhletonne staan. Dus de vrouwelij-ke mannen van de T.C. duwden in die ton ons steeds op en af. Wij vonden het fantastisch!!

De dameszitting wordt nu al een aan-tal jaren door het Corps Champêtre georganiseerd. Het is een middag vol gezelligheid en met veel 
spectaculaire hoogtepunten! 
Elk jaar zit de zaal vol met 
verklede vrouwen en zijn alle kaarten uitverkocht. Dat zou dit jaar vast ook wel het geval zijn geweest, maar helaas.....Voor volgend jaar is er alweer een datum bekend en zit de denktank alweer bij elkaar. We hopen jullie dames dan ook in grote getale weer te zien. Noteer alvast zondag 20-02-2022 in de agenda! Voor nu hopen wij maar 1 ding: 

blijf gezond!

Janine & Anneke

DAMESZITTING MEMOIRESScan de QR code voor foto’s uit de oude doos!

Alaaf, Alaaf, 
Alaaf,Alaaf,
Alaaf!Alaaf!

De dameszitting 2021...



Valentijnscarnavalsleedjen

Mien Grolse    hart van gold

Ik heb in al mien lange joaren

Mie meestal wal vermaakt

‘k Heb het warm ehad en kold

Moar ‘k heb het lachen nooit estaakt

Toen dat ene joar met dweilen

Nao mien elfden glaesken bier

Keek ie mie in de ogen

En ik dacht, ik dacht blief ie es hier

Wie bunt no al joaren samen

Moar vervelen döt het nooit

I’j kriegt oene eerste rimpels

Moar ie blieft toch even mooi

Ik hoof oe soms moar an te kieken

En ie wet al wat ik wil

Oaver heel de wereld praoten

Of gewoon, gewoon een uurken stil

Het ging soms ook wal es minder

Da’w mekare neet meer zagen

Da’k ne ander dacht te vinden

‘t Waren neet de beste dagen

En a’k dan ‘s nachts heel lange 

wakker lag
Wist ik weer wat ‘t met mie is

As ik oe neet meer pakken mag

Wet ik pas goed wat ik mis

Ik wil reizen met oe maken
Noar de allergrootste stad
Moar met oe bun ‘k ook tevreden
In het allerkleinste gat
En dan samen heimwee hebben
Noar de veste met zien wal
En altied hier weer kommen
Veural, veural met carnaval

Ik vond de liefde hier in Grolle
In de straoten van de stad

Bie de toren van de karke
Heb ik oe zo vast ehad
Ik zag de zönne hier in Grolle
Ik vond hier mien hart van gold
Met oe bun ‘k jong eworden

En met oe word ik hier old
Ie bunt de tien op mien diploma
Ie bunt mien Grolsen 
hart van gold

Zondag 20-02-2022

Noteer alvast in je agenda!!!

10e Grolse

Dameszitting
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Als vroeger, de volgende ochtend, een 
vriendin vroeg: “Wat vond Chris van de  
vergadering gisteravond?”, was soms mijn 
antwoord: “Ik zou het niet weten, we zijn 
op het ogenblik not on speaking terms.”
Er heerst absolute radiostilte, ik kan hem 
wel achter het behang plakken.
Ja kinderen, dat kan gebeuren. Niet alleen 
ouders kunnen jullie soms wel achter het 
behang plakken, maar de pappa en de 
mamma kunnen elkaar soms ook wel  ach-
ter het behang plakken. Sommigen worden 
zo stevig achter het behang geplakt, dat 
ze er nooit meer achter vandaan komen. 
Dan ligt zogezegd: het nös onder ’n boom.
Bij ons was dat niet het geval.  Er viel  
ondanks alles altijd weer wat te lachen.
Die vergaderingen (ik was daar natuurlijk 
nooit bij, en ik ben antiek genoeg om te 
zeggen: en dat hoort ook zo bij een carna-
valsvereniging au auw), ik heb het alleen 
van horen zeggen.
In die vergaderingen dus ging het er  soms 
heftig aan toe. Zet een paar flinke ego’s bij 
elkaar aan tafel die allemaal, naar eigen 
zeggen, het allerbeste nieuwe en gewel-
dige idee erdoor willen drukken, en je kunt 
de poppen zo aan het dansen krijgen. Dat 
hoeft natuurlijk niet, maar het kan wel.
Waar ik wel bij was, dat was een kleine 
bijeenkomst van drie heren die op lijsten  

aan het strepen waren. 
Namen doorstrepen.
Jantje wel, Klaasje niet, 
Piet al helemaal niet, 
maar Peter zeker en Ro-
bert heeft ook wel goeie 
ideeën misschien.
Zie hier de ontstaans-
geschiedenis van het 
Corps, zomaar ontstaan 
uit weer een goed idee.

Jantje, Pietje, Klaasje en 
misschien Marie-
tje moesten 
wel creatief 
zijn, niet al 
te lastig in 
de omgang 
en de neuzen 
moesten zeker 
allemaal dezelfde 
kant op staan.
Het Corps heeft inmiddels voor De 
Knunnekes, een niet meer weg te denken, 
toegevoegde waarde. Het oplettende 
Knunnekes-lid weet dat.
Lid zijn van zo’n vereni-
ging schept verplichtin-
gen. Daar moet de lezer 
niet te licht over den-
ken. Stilstand is achter-
uitgang, maar tradities 
moet je handhaven.
Als je op een buutavond 
meent dat je op het 
eind van de avond, ter 
verhoging van de feest-
vreugde, het colbert van 
je smoking uit moet doen, de mouwen 
van je overhemd moet oprollen en de 
steek dwars op je hoofd moet 
zetten, dan ben je echt bij 
de verkeerde club en heb 
je kans dat je definitief 
achter het behang 
wordt geplakt.

Ina

Not on speaking terms

Na(ch)t-
gedachte:
Zo legaal als 

het avond-

klokje thuis 

tikt, tikt het 

nergens.
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ZONDAGZONDAG
14 FEBRUARI14 FEBRUARI

14.11 uur!14.11 uur!

De volgende Natte
Krant volgt naar

alle waarschijnlijkheidop het Prinsenbal19 november 2021

Van oneven naar even
De Dameszitting 2021 gaat niet door, u had het wellicht al vermoed. We gaan vrolijk door met de voorbereidingen voor de Dameszitting 2022. Als tenminste niet een virus, een aanval van aliens, een nucleaire oorlog of ander ongemak opnieuw roet in het goulash en ander eten gooit.

Om toch de twee 
jaren tussen twee 
Dameszittingen te 
handhaven, gaan we 
in principe blijvend over 
naar zittingen in de even 
jaren. We hadden natuurlijk de verschuiving van 2021 naar 2022 als incident kunnen beschouwen en daarna weer doorgaan met 2023, 2025 etc., in de oneven jaren. Maar ons CIVM heeft ons geadviseerd dat niet te doen. “Twee van dergelijke genotsdoses met slechts een jaar ertussen. Dat is meer dan de gemiddelde dame aankan”, aldus CIVM-directeur Daan van Wissel

 

Optocht vooruitslag
Werd vorig jaar de carnavalsoptocht 
een paar uur uitgesteld, vanwege de 

stormcrisis, dit jaar gaat de bonte stoet 
helemaal niet door. En dat terwijl 

allerlei groepen vele leuke ideeën 
hadden waarmee ingehaakt 
werd op de coronacrisis. Om 
toch wat optochtbeleving aan 

het publiek mee te geven, heeft 
de Optochtcommissie van De 

Knunnekes wel de uitslag van de 
optocht 2021 bekendgemaakt. Wij 
beperken ons tot de koningsklasse:  
de grote wagens.

Grote wagens
1. 4US – Kappen
2. Snikkels – Avondcock
3. De Noamatters (Eefsele) 
– Hieper de hiep, veur de 
Mexicaanse griep


