
Tranen op het 
Tröntjesfestival
GROENLO - Het vorige week gehou-

den Tröntjesfestival - zeg maar het 

Grolse Schlagerfestival 2.0 - heeft 

bij menigeen traantjes opgewekt. De 

liefhebbers en makers van het meer 

traditionele carnavalslied voelden 

zich een beetje in de kou staan. 

Men vond de vakjury te elitair en 

te poppy. Anderen vonden juist de 

publieksjury te volks en te traditi-

oneel. Oud-prins Jan Beerten vond 

via Skype de keurschlager wel mals 

klinken. Wij vonden na afloop nog 2 

consumptiemuntjes op de grond. En 

zo blijkt maar weer dat je het nooit 

voor iedereen goed kunt doen, ieder-

een vindt wat anders op zo’n avond.

Natte contactjes
Ik zoek voor de kerstdagen een ongedwongen 

contact met een vrouw tussen de 25 en 40 of 

een man tussen de 28 en 35. Liever geen snor. 

Ik hou van de Foo Fighters en het oudere werk 

van Stefan Mondial. Op seksueel gebied heb 

ik een behoorlijke voetfetisj, dus tegen hielen-

likken bij de kerstboom zeg ik geen nee. Zelf 

ben ik een jonge zestiger, met een eigen ka-

mer. Mijn moeder komt nooit binnen zonder te 

kloppen. Reacties onder nummer 4711.

Noteer in uw agenda!
Vrijdag 02 november: kaartverkoop
Knunnekes Pronkzittingen @ De Lange Gang

Zaterdag 17 december, 16:00 uur: kaartverkoop        Dameszitting @ Pelikaan

Stadsprins Harrie (Hoitink)  &

         Adjudant René (Schuurmans)

En daor staot ze dan!

Vol in de beugels!
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De verrassing is dit jaor alderbastend groot 

op dit bal
Zeker ok veur ons, bedenkt dat wal

Stadsprins Harrie en Adjudant René in disse 

volle zaale, Wi’j zweeft nog altied en komt nog 

lange neet daale

Wat ne ere, dat de Knunnekes ons hebt evan-

gen
Um dit jaor as oethangbord veur ‘t Grolse 

Carnaval te hangen

Carnaval vieren doot wi’j al gruwelijk lang

Wagenbouwen, optochtlopen,dweilen, veur den 

duvel bu’w neet bang

Stadsprins Harrie trekt bi’j ViaVia de kar 

Adjudant Rene is bi’j de BOF de nar

Den 11. September was ok veur ons ne besun-

deren dag mo’j wetten, Gevangen worden op 

‘t nus, wi’j zult ’t nooit meer vergetten

Dee twee linkerds bindt ow gelieke op ‘t 

spek, “Ie bunt onzen Stadsprins!” Ik worden 

gek

Stadsprins Harrie ging drek veur ‘t gaas
Moar bi’j een Prinsenpaar bunt d’r altied 
twee de baas
Toen ik die dree veur mi’j zag staonWist ik het zeker, wi’j zult d’r veur gaonIn één keer bu’j het gesprek van de dag

‘t grootste geheim van Grolle, dat gin mense 
wetten mag

Ie geleuft dat iederene an ow mangeltje kan 
lèzen
Da’j dit jaor ‘t prinsenpaar mag wèzenWat ’n smoezen, wat ‘n legenIk kan ow zeggen, ‘t vult wal gruwelijk tegenNao vanavaond begunt het wark pas echt,

Het schema van de campagne breg völle 
terecht

Stadsprins en Adjudant wen is ne alderbas-
tende eer
Wi’j gaot dan ok veurop in het feest met 
volle plezeer
En dat vanaf vandaage, helemaole deur het dolle, Tot an Aswoensdag op 

de markt in Grolle
ALAAF!!!

Proclamatie
Teneerste

Ten tweede
Ten darden

Ten vierden

Ten viefden

Ten zesden

Ten zeuvenden
Ten achtsten

Ten negenden

Ten tienden

Ten elfden

Wi’j, 

Prins Harrie, van nuchtere Beltrumse loch 

naor baldäödige Grolse wind. 

Van reclame-goochemerd tot blaadjesmak-

er. Veurganger van de hoedealclub, trök 

ViaVia deur het carnaval. Trotsen Lion den 

een zwak hef veur het goeie doel

       

en Adjudant René, telg van de Kollewey-klan en pio-

nier op de Hartreize. Van wereldreiziger tot betwetter 

in pompen of verzoepen. Leedjesmaker van de BOF, 

Herintreder bi’j de Grol 45+ en wielrenner an het 

elastiek

Verordonneert en maakt bekend dat:

Maidenspeech
Beste Knunnekes en
andere carnavalsgekken,

Doo dat maor ‘ns nao: veur de eerste keer 
op ‘t Prinsenbal en gelieke Prins. 
Lechtenveurde hef ons wál wat goods ebracht.
Ze bunt in de gemeenteraod van Oost Gelre vake de weg kwiet. Daor hebt 
wi’j op ons hoedel ok wal ‘ns last van. Maor dat kost ons gin twee ton.
ViaVia en de BOF mot het met de grote carnavalsoptocht zonder ons doon. 
Valt ze zeker in de prieze.
Met de komst van het Brouwersnös hef de Gemeente Oost Gelre d’r ne 
zorgcentrum bi’j.       
Dee Knunnekes hebt ons maor mooi op ezadeld met ne zesde pronkzitting. 
Past die oet Beltrum en Eefsele d’r ok weer in. Zoals het heurt.
In de Grolse Veste koop ie het beste. Ie hooft het neet WIET weg te halen.
De Slag um de Grolsch is beslist. Noo is het saké da’w gin lauw bier kriegt.
‘t Kunstgras op Den Elshof kan mooi blieven liggen. Grol geet immers veur 
een rookvri’j sportpark.
Dee Pietendiscussie mot ‘ns een keer afelopen wen. Het bunt gewoon 
Nederlanders met als migratieachtergrond Spanje. Net als onzen opa.
De Grolse wielerclub hef de wind vol in de rugge. Van al dat onmundege 
gehoedel krieg iej alderbastende dorst. 

                Doarumme is ons motto:

Wietweg (eigennaam): officieuze 

naam voor de Hobbemastraat.

DE NATTE

Na(ch)t-gedachte:

De redactie krijgt heel wat sug-

gesties die krant nog wal raken.
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