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**********
OVER DE STADSGRENZEN

HARREVELD - Jos Krabben heeft dit jaar het 

Kruukse van Verdienste gekregen van carnavals-

vereniging De Zandbieters. En niet Jos Kabben, 

zoals de Gelderlander foutief kopte. Het ontbreekt 

er nog maar aan dat onze concurrent het niet heeft 

over het Kuukske van Verdienste. Aan dit soort 

slordige journalistiek zal De Natte Krant zich niet 

schuldig maken. Wij feliciteren Jos natuurlijk met 

zijn Kruukske. "Het zit erg lekker," laat hij per fax 

weten vanuit Harreveld. "De eerste paar uur is het 

wennen en ga je er bijna naar lopen, maar het went 

al gauw."

**********
HUWELIJKSAANZOEK MISLUKT

Een huwelijksaanzoek is gisteren pijnlijk mislukt. 

Een Grollenaar had zijn vriendin uit Waspik ten 

huwelijk gevraagd bij de stadspomp. Maar zij voelde 

zich overvallener als een toerist bij het carnaval in 

Rio. "Ik vroeg haar hand, en zij nam de benen," laat 

de man - die anoniem wenst te blijven - weten. "Maar 

vandaag probeer ik het opnieuw." De relatie is wel 

gewoon in stand gebleven. Wij wensen hem veel suc-

ces met de tweede poging, die deze Tulpendinsdag 

gepland is om 17.30 uur in de Beltrumsestraat ter 

hoogte van Ruus Nales' muziekinstrumentenwinkel.

**********

Gehoord bij De Boemel:
Middelbare Knunneke 1: "Wet ie 
wat ik doo as ons huwelijk wat 
inedut is? Dan zet ik romantische 
muziek op en drink ik met miene 
vrouwe een paar wijntjes en zeg 
leeve dinge. En dan geet in bedde 
het dak d'r weer olderwets af. Zol 
veur oe ook wal es goed wèn."
Middelbare Knunneke 2: "O, 
dat doo ik ook heur. En ik mot 
zeggen: Ie woont doar hatstikke 
mooi."

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 

Tijdens de opening van het dweilen en het 

aanslaan van het vat ongefilterd bier (ceremo-

nieel, volgens bronnen was het al aangeslagen) 

was het nog droog en vrij rustig weer. Maar later 

kwamen de druppels en woei de wind door de Grolse bo-

men. In het café zelfs woei de wind. Dat mocht de pret op 

Rosenmontag echter niet drukken. Vannacht scheen de 

maan alweer door diezelfde Grolse bomen. En de dinsdag 

belooft meteorologisch beterschap.

GEGARANDEERD FEEKNJOESVRIJ!

STORM IN EEN GLAS BIER

Dweilen in Grolle

Gezocht!

De volgende Natte
Krant volgt naar

alle waarschijnlijkheidop het Prinsenbal17 november 2017



1919 Van onze NK-redactie 

GROLLY DOTS AL JAREN ONDERSCHAT

Carnavalsgroep de Grolly Dots is al jaren-
lang een van de meest onderschatte groe-
pen binnen het Grolse carnaval. Ze onder-
scheiden zich erg maar worden daarvoor 
nauwelijks onderscheiden. Dit is althans 
de mening van de dames zelf. Ze krijgen 
er een punthoofd van.

Een woordvoerster van de Dots laat we-
ten: "Met alle respect voor andere groe-
pen, maar wij zijn zo leuk. Onze kleding 
is heel carnavalesk, qua idee en uitwer-
king. De vormen kloppen, de kleuren. 
Daar komt bij dat wij zelf ook heel leuke 
mensen zijn. We hebben een hele goeie uitstraling, een goeie lichaams-
bouw en knappe gezichten. We zijn heel intelligent en ontwikkeld. Ons 
enige probleem is misschien dat we te bescheiden zijn."

Een andere Dot vult aan: "Love us just a little bit more."

Grote wagens & Knunnekes Award: KROAM’13 

Kindergroep: 

GROEP 8 DE WATERMOLEN

Kleine wagens: DE SNIKKELS

Grote loopgroepen: STAMPPOT

Kleine loopgroepen: DUO PENOTTI

Stad Grolle Straatprijs: 
HARTEN DRIE

Foto’s: Marcel Houwer

En de winnaars zijn...

Publieksprijs: 4US

Na(ch)t-gedachte:

Liefde is als een scheet. Als je het moet 

forceren, gaat het mis.

- Stewie Griffin

Snorrewiet of niet

Tweede jeugd '17

Prins Fons III  
& Adjudant Harry
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