
 

  Heilig 
boontje 

Oud-prins Edwin II legt 

zich niet neer bij opvolging

GROENLO/WASHINGTON DC – Uit betrouwbare bronnen 

bereiken ons steeds meer berichten dat oud-prins Edwin II 

Reukers weigert te accepteren dat hij na zo’n 2,5 jaar afgelopen 

carnaval is afgetuigd als stadsprins van Groenlo. Hij heeft 

volgens insiders serieuze plannen gesmeed om de ALV van de 

Knunnekes te bestormen.  Alleen het feit dat hij te druk was 

met zijn Facebook-columns heeft hem daar uiteindelijk van 

afgehouden...

Leg uw vraag voor aan de behulpzame lezers van de Natte Krant met een Nat Kleintje!

Na(ch)t- gedachte:
Motivatie is:altijd 100% geven

(behalve bij de bloedbank)

Taalhulp gevraagd
Voor mijn studie historische taalkunde ben ik 

bezig met een scriptie over bijna verdwenen talen. 

Nu zie in de Groenlose Gids regelmatig woorden 

als ‘tevens’, ‘sedert’ en ‘andermaal’. Vaak in de 

buurt van constructies als ‘wil niet onvermeld 

laten dat’, ‘dit gezegd hebbende’ en ‘de Grol’. 

Kan iemand mij meer vertellen over de oorsprong 
van deze teksten?

(Lees verder op achterkant)



Knunnekes 
Pronkzittingen
12, 13, 14, 15, 20, 21 januari. 

kaartverkoop:
25 Knunnekes & Kapstok (Den Elshof) 

2 december: vrije kaartverkoop (Lange Gang)

Zondag 12 Februari
2023

10e GrolseDames-zittingKaartverkoop
zat. 10 December

City Lido 16.00

De volgende NatteKrant volgt naaralle waarschijnlijkheidop Carnavalszondag19 februari 2023

Carpoolers gev
raagd

Wie reist
 er half

 december naa
r 

Bethleh
em of omgeving?

 Wij zoud
en 

graag m
eerijden. Mijn vrou

w is 

hoogzw
anger (

geen id
ee van 

wie 

trouwens) en
 zelf ka

n ik niet ri
jden 

omdat ik een tim
merellebo

og heb. 

Een sla
applaat

s regele
n we ter 

plekke, daar maken w
e ons g

een 

zorgen 
over.

Reacties 
onder nummer 25126

66.

Volgens zijn broer en oud-adjudant Robby is ‘Klone’ 

onherkenbaar veranderd. Robby – die niet met zijn 

achternaam in de Natte Krant wil – vertrouwde 

ons met een vervormde stem via een versleutelde 

Skype-verbinding toe: “Edwin leeft inmiddels in een 

parallelle wereld. Elke dag doet hij zijn steek weer op, 

gaat voor het raam op zijn bovenverdieping staan 

en zwaait naar zijn onderdanen, terwijl er niemand 

is. Laatst zwaaide een man van Post NL terug, daar 

houdt hij zich dan weer een dag aan vast.”

 
Broer maakt zich zorgen
Robby geeft toe het ook zelf wel moeilijk te hebben 

gehad met de troonsafstand, maar hij kon zich 

er toch wel vrij snel bij neerleggen dat nu Bas II 

en Koen – ook broers – de scepter zwaaien over 

carnavalsbolwerk Groenlo. “Natuurlijk is de stap van 

adjudant naar burger ook kleiner dan de stap van 

prins naar burger. Maar ik hoop dat ook mijn broer 

zich uiteindelijk bij de situatie wil neerleggen.”

 

Donald Reukers
Maar dat lijkt voorlopig nog niet te gebeuren, 
Edwin vertoont volgens zijn behandelaars 
Trumpiaanse trekken en noemt zijn broer op 
het darkweb een trekpop van de WEF-elite 
en het Knunnekes-bestuur. Hij wil zelf niet 
reageren en heeft alleen te kennen gegeven 
ook de Natte Krant een abjecte representant 
van de MSM te vinden en dat de redactie 
bestaat uit reptielen die de wereld willen 
veroveren en kinderen satanisch misbruiken.
De redactie herkent zich overigens niet in 
die aantijging en stelt dat het satanisch 
misbruiken van kinderen twee keer is 
voorgekomen tijdens een
redactiekerstborrel, maar dat 
het zeker niet 
structureel gebeurt.


