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NJOESFLESJUS
**********

Een blond meisje tegen een 

barman bij Kras. “Doe maar 19 

bier!” De barman vraagt: Waar-

om zoveel? Meisje: onder de 18 

krijg je nix.

**********

**********

Voor alle vrijgezel-

len: “op elk potje 

past een dekseltje! 

En anders is er altijd 

nog afdekfolie!”.
********

België is een nieuwe vogelsoort 

ontdekt. Het mannetje verovert dan 

het vrouwtje door een tak hoger in 

de boom te gaan zitten en vervol-

gens over het vrouwtje heen te pis-

sen; de Vlaamse Paay.

********

De volgende Natte

Krant volgt naar

alle waarschijnlijkheid

op Rosenmontag

 27 februari 2017

Mien psychiater zeg tegen 
mi’j: U moet uw probleem 
niet mee naar bed nemen, 
mevrouw. Dus ik zegge 
tegen um: Moar Gait wil neet 
allene slaopen.

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 

Jonkheer Daan (Schuurmans):

Van internationaal gitarist, tot den laatsten man bi’j de 

Grolse Boys. Van levensgenieter 2.7,  tot an ‘t maken van 

inge’wikkel’de  motoren.Van 1e Grolse Boys Hoogheid, tot 

fluitist bi’j de jeugd en naor ‘t vrouwluk schoon.

Jonkvrouw Sylke (Groot Zevert):
Van de HV Grol-handballen, naor de bliepmiep bi’j Appie Heijn, Van warken met kleine koters, tot an 
doktersassistent in Grolle. Van kieken naor de platte TV-buis tot an het buizen bi’j City Lido.

Jaargang 19 - Uitgave 2
Carnavalszondag
26 februari 2017

GEGARANDEERD FEEKNJOESVRIJ!

Tönnekes

Jeugd

Scheidend President op zoek 

naar nieuwe uitdaging!

Sinds gisteren is de Knunnekes 
weer 2 prinsenparen rijker. 

De Jeugd- en Tönnekes hooghe-
den zijn onthuld!

Prins Thijs (Lankheet),

Van voetballer tot fanatiek sportvisser

Van racer tot gamer 

Heerser van de Bontwerker tot de Ruurloseweg

Zoon van Robert, vissupporter en stimulator

Adjudant Lian (Bragt),
Van zangeres tot danseres
Van dierenvriend tot feestbeest
Heerseres van de Zeemanshoek tot de Emmasingel
Dochter van Peter, straatversierder in hart en nieren.

Speciale dank aan de gastredacteurs van deze N.K.: Willy, Marleen, Lynn, Ard, Ronald, Lea
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Onder licht protest heeft Prinses Anneke de stadssleu-tel weer terug gegeven aan de Burgemeester. Zij regeerde vanaf de dameszitting tot afgelopen vrijdagmiddag. 

Tijdens de 8e Dameszitting 

werd het even glashelder: 

Zonder Guies, Geen Grolle!
De goulash was weer als 

vanouds; heet, dik en stevig

Buurtversieren white edition

Wat een fantastische sfeer op de uitverkochte C.C.G. dameszitting!

Carnavalsvereniging “de Knunnekes” in Grol:

Al 54 jaar garant voor heel veel lol

Dit jaar met prins harrie en adjudant rene

Zij vieren het 11e  lustrum mee!

Onder het motto ”Vol in de Beugels”, is hier weer niets te dol!

Grolle, Feb 2017, Willy Lansink

Dit is een Limerick... is ons verteld...

NATTE CONTACTJES

Vlotte alleenstaande 

veertiger met groot 

ligbad en geen geld voor 

jacuzzi zoekt partner met 

epilepsie. Reacties onder 

nummer BS22.

************

Scholencarnaval op vrijdag; 

ook voor de Tweede Jeugd 

een leerzame ochtend!

Burgemeester Bronsvoort heeft veel goede 

kritieken gekregen op haar debuutbuut 

tijdens de Dameszitting. Het is voor zover de 

redactie kan achterhalen de eerste keer dat 

een burgemeester tijdens de ambtstermijn 

heeft gebuut voor een carnavalspubliek. 

Het CCG (de organisatie achter de Dameszit-

ting) had enkele jaren geleden toenmalig 

burgemeester Henk Heijman gevraagd voor 

de (wijlen) Herenzitting. Dat ging toen niet 

door, omdat de heer Heijman, na het vooraf 

in ontvangst nemen van de envelop met 

vergoeding en enkele consumptiemunten, 

spoorloos verdween.

Rob’s Tapsalon (Rob Timmen) is op 
carnavals vrijdag onderscheiden als 
HOFLEVERANCIER der Knunnekes 
o.a. voor de gastvrije dag- en nachtop-
vang van de Optochtcommissie.
Mocht u tijdens de Drie Dolle Dagen 
dorstig zijn, loop gerust even binnen! 

Helaas kan er bij 
Rob’s Tapsalon niet 
met de gezameli-
jke carnavalsmunt 
betaald worden.
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