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Alles vol door de beugelGezocht!



Uitslagen doptog ‘17

1. DUO PENOTTI  Carnaval niks an 1020
2. ELSJE-FIEDERELSJE  De Troeven van Elsje 1005
3. DE DEARNTJES  Prijzenkast 990

1. KROAM’13  

The Choice of Grolle 1107

2. De K.Z.B (Kameraden zonder Beunhazen) 
It Giet Oan 1102

3. 4US 
KLM (Kees leeft mee) 1080

GROTE WAGENS

1. GROEP 8 DE WATERMOLEN  

De toekomstige bRUGBYpers 960

KINDERGROEP

(willekeurige volgorde): 
DE KINDJES - GROEP 8 DE WATERMO-LEN - CLUB SHERRY & SHANDY - DUO GOCKEL

K.A.P.S.T.O.K. aanmoedigingsprijzen

KLEINE LOOPGROEPEN

1919

1. DE SNIKKELS  Soldaat van Oranje 1065
2. ELSJE 

 Met carnaval bunt we'j drie dagen  kats van de kaart 895
3. CV DE MAISPOTTERS (de nieuwe oogst)  Formule 1 Max Verstappen 852

KLEINE WAGENS

1. STAMPPOT  Mooi uit de verf 1050
2. FUSIECLUB 
Met carnaval vol in de beugels en  wat losser in de teugels 1015
3. JAGERSVERENIGING SKIETOP  Wat een jagen! 1010

GROTE LOOPGROEPEN

1. 4US KLM  (Kees leeft mee) 

PUBLIEKSPRIJS



 Duuvels lekker(re) keals

Van onze NK-redactie 

DIALECTHEUKSEN

Ik bun toch wal bli'j met wat Grolse 

wind.

Wet ie wat ik het leukste vindt. Een 

betjen in Grolle op de Markt zitten, 

biepraoten met leu. En dan nem ik af 

en toe de vrouwe met. Dan kump die 

olde foeke ook nog es achter ut anrecht 

vandan.

En dan nemt wie mien schoonva ook 

met.
Ik mot um altied mooi rechtop in 'n stool 

zetten van miene vrouwe.

As 't kwijl uut beide mondheuke 

kömp dan is 't goed, want dan steet e 

waterpas.

Het is toch heur va hè.

En a'j etrouwd bunt dan he'j ook 

verplichtingen tegenaover mekare. In 

ut begin had ik dat neet deur. Ik dacht 

altied: ne Grolsen keal den mot de baas 

wean in huus, en da's ook het beste 

veur heur.

Dus nao 't trouwen had ik de vrouwe 

mooi an de ketting in de kökken liggen.

En a'k ut d'r nao had, dan maakten ik 

die ketting wat langer zodat zie ook in 't 

bedde kon kommen.

En dan schoffelden ik heur es lekker 

deur't eksternös.

 

Dan zei: 
za'k het Grolse kanon 

d'r es lekker in laoten 

greuien?
En dan grölden ze met  

heel heur mangeltje.

Moar nao een paar joar 

dan brekt oe dat toch op, de vrouwe 

hele dagen an de ketting.

Zo'n wief wordt eenkennig. As ze zeek 

is dan drit ze oe de hele kökken onder.

En as zo rond de dartig bunt, begint ze 

een eigen willetjen te kriegen.

Moar, ie wilt heur toch ok neet té vri'j 

laoten. D'r is zovölle woor die vrouwleu 

zonder de keal hen kunt vandaag an 'n 

dag.

Dameszittingen in Grolle, Ladies Night 

in Lechtenvoorde, Chippendales, 

Achterhoek Plat, Tupperwareparties..

En dan völt het neet met om oe die geuie 

op 't Grolse nös te hollen.

Leu, 't is mooi ewest. 

Gait geet op de bedstee 

op an. Effen de vrouwe 

uut de garderaobe 

halen, en dan noar 

huus op an.
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Na(ch)t-gedachte:
'Wat voor dag is het?'

'Het is vandaag.'

'Mooi, dat is mijn favoriete dag'.

- Winnie the Pooh



 

NJOESFLESJUS
**********

Gisterenmiddag ontstond verwarring op het voorma-

lige Aldi-terrein, waar de wagens en de groepen zich 

opstelden voor de optocht. De stadswacht was er ook 

en was verkleed als stadswacht. Hij liet onze verslag-

gever weten dat hij niet in functie was en dat hij niet 

serieus genomen hoefde te worden. Onze verslaggever 

heeft daarna iemand anders serieus genomen.

**********
De volgende Dameszitting zal gehouden worden op 24 

februari 2019. Dat is nog maar 727 nachtjes slapen. 

Het CCG laat weten waarschijnlijk met plaatsreser-

veringen te gaan werken. Dit om te voorkomen dat 

dames in de verdrukking komen en ook stoelen gaan 

vechten.

**********
Hans K. is gearresteerd omdat hij 11 strippen parace-

tamol in een keukenkast had liggen.  

K. beweert dat het puur voor medicinaal gebruik was. 

De stadswacht is een onderzoek gestart.

**********
De aankomende seniorenprins, officieel tweedejeugdprins, 

die morgenmiddag wordt onthuld, heeft gelekt. Nou is 

dat op een bepaalde leeftijd niet ongebruikelijk, maar de 

redactie heeft besloten de naam niet nu al te onthullen 

maar pas morgenmiddag naar buiten te brengen.

**********

De volgende Natte

Krant volgt naar

alle waarschijnlijkheid

op Tulpendinsdag

28 februari 2017

VERLOREN OPNAMES
GROENLO - De Knunnekes 
zijn op zoek naar opnames van 
de 2e buutavond van 1997, het 
stuk tussen 21.00 en 21.20 uur. 
Om onverklaarbare redenen 
zijn deze twintig minuten nooit 
gefilmd door Erwin Porskamp. 
Porskamp was onbereikbaar 
voor commentaar. Knunnekes-
president Rob Stokkers noemt 
dit 'niet te filmen'.

Gezocht!


