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NJOESFLESJUS
Jaargang 20 - Uitgave 3
Carnavalsmaandag 
12 februari 2018

GEGARANDEERD FEEKNJOESVRIJ!

 

Doptog Grolle: 

NEET TEGENAN TE BROUWEN!

Wij horen u 
denken 33 ipv 
55. Klopt; zo-
als het even 
duurde voordat 
de aarde werd 
geschapen en 
opgewarmd, 

zo duurde het ook 22 
jaar voordat de Carnaval in Grolle wat voorstelde. 
Zijn er verschillende meningen over de schepping 
en de evolutie. Bij het Grolse  carnaval is er een 
duidelijk causaal verband en aanwijsbare factor: 
de Grol 33-ters. Laat deze sympathieke groep nu 
33 jaar bestaan. Om dat te vieren doen zij eenma-
lig weer mee met de optocht op volle sterkte (man-
nen, vrouwen, kinderen en kleinkinderen). Ge-
tuige onderstaande foto. Om te zorgen voor enige 
deelname en publiek tijdens de optocht mocht de 
koude kant niet mee 
doen. Een duidelijk 
win-win situatie.

Scheve schaats?

Foto’s: Marcel Houwer

Carnaval Groenlo 33 jaar top! 

De volgende Natte
Krant volgt naar

alle waarschijnlijkheid
op Tulpendinsdag
13 februari 2018



2020

 Leer communiceren met dronken carnavalsheren…..

Grollenaren staan net als 
de meeste achterhoekers 
bekend om hun bondige 
taalgebruik. Alleen willen 
ze uitgerekend met de drie 
dolle dagen nog wel eens 
lang van stof voortratelen. 
De kunst vandaag tijdens 
het dweilen is om snel tot 
de kern te komen van wat 
de beste dronkaard nou 
eigenlijk helemaal wilt 
zeggen tegen je. Hieron-
der een paar voorbeelden 
om snel tot actie over te 
gaan als u in gesprek 
bent geraakt met iemand 
waarvan u het dialect of 
de wartaal niet helemaal 
meteen kunt volgen.
Succes dan maar!

**********
Woarhekmiedeeeahshit-
neéheeeyjoehoebier!

Wilt U voor mij een glaasje 
vers gerstenat uit de tap-
kraan halen?

**********
Heydollybunniedernee-
tenevandeeolledoar-
bovenopdebultelangs-
deeriegeconiveren?

Heeft u hier familie wonen 
in de veste?

**********

Heyiedoarmooienkat-
tiemetowlangestelten-
neetblievenzittenkom-
nemikoebiedehand, 
tiedveurpolonaiseeeeee!

Wilt u met mij in de polo-
naise lopen? Anders bent 
u maar een domme koe.

**********
Goddegodoeioeioei-
shitheelneudignoe, 
scheettochopman!

Wilt u mij even excuseren, 
ik moet even heel dringend 
uw toilet bevuilen.

**********
burpsaaahhhloawder-
nogmoarenedoondaan-
onniedanmooienolle-
postdoeve

Laten we er samen nog 
een drinken om het af te 
leren jongedame.....

**********
Dollykojmiennoarowpoe-
kiedragenofbujtesomste-
bangehesjtekjoetoe?

Mevrouw, kan ik mis-
schien bij u blijven sla-
pen? Ik weet niet meer 
waar mijn huis woont.

**********

Kriegdenritzeneetop-
tiedomlage..trek der 
ens vlotjes an, de rug-
gegraat  is al half zo 
wiet….

Mijn rits zit vast, kunt 
u mij bevrijden uit deze 
benarde positie voor ik een 
blijde boodschap in mijn 
broek doe?

**********
Heckdissemoulie-
okaldreeshouvanje….
duifjeliefhouvanjekus-
jekusje?....kusje? Wie-
bunnieeigenluk?

Welterusten.

**********
Schraggeliemetmiejmet-
noardewilhelminaban-
ke, ofdouwtgewonebie-
depastoorindetuin?

Zal ik je de keurig aange-
harkte tuin van de pastoor 
eens laten zien, of lig je 
liever op de bank?

**********
En de laatste en die mag 
je zelf raden is tevens de 
nachtgedachte voor deze 
dorstige maandag….

**********
“Noe de brattelschuppe 
vaste in dee olle klam-
merjakke geflutjed is, 
koj de kreggelmatsers 
heurn plopjsken”.Na(ch)t-gedachte:Carnaval: op Rosenmontag al weten dat  je op Aswoensdag liefdesverdriet hebt.

Uitslagen doptog ‘18

1. DE BITTERE BALLENJONGENS  

Carnaval de los Muertos -de wagen- 1.110

2. KMZ 
Het Las Vegas van de Achterhoek 1.042

3. KROAM’13 
Neptunia en het mysterie van de blauwalg 1.016

GROTE WAGENS

(willekeurige volgorde): 
DE FRUNZELS - C.G. PUNANI - MUG’S - HERTENKAMP - DE GOUDEN RAKKERS

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

1. C.G. PUNANI  Neet Tegen An Te Sjouwen 1.275
2. DE DORSTIBAND  
Neet tegen an te houwen 1.220
3. DMG  Op hol met het carnaval in Grol  1.185

GROTE LOOPGROEPEN

1. KROAM’13 Neptunia en het  mysterie van de blauwalg 

PUBLIEKSPRIJS
1. DE FRUNZELS  

‘Vlogger was alles better!’ 1.190

KINDERGROEPEN

LAANTJE VAN MORGENZON

STAD GROLLE STRAATPRIJS
GROL 3TERS

KNUNNEKES-AWARD

1. ELSJE FIEDERELSJE  De paradijs veugeltjes van Grolle 1.190
2. DE GROLLY DOTS  Met John tussen de bene neemt  
disse deerNe d’r nog ene 1.185
3. 6 VOOR 12  Zeg het met bloemen 1.155

KLEINE LOOPGROEPENKLEINE WAGENS
1. VRIENDENGROEP DE SNIKKELS  Compleet van Gogh los!            1.068
2. VIA VIA  Masaai 962
3. DE POPO’S 
Vliegtuig 935
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