
Jubelleum
GROENLO/RIO DE JANEIRO/KEULEN/

PYONGYANG - Met de onthulling van het 

55ste prinsenpaar wordt officieel het ju-

bileumseizoen van De Knunnekes ingeluid. 

Daar ging vorige week al de verkiezing van 

het Tröntje 2017-2018 aan vooraf. Het 

winnende refrein begint met de voorspellende 

poëzie: Tis bie ‘noa zo wiet, tis bie ‘noa zo wiet. 

Wi’j teld de dagen af, tis een kwestie van tied. 

Met een paar subtiel (bewuste?) dt-taalfoutjes. 

Bedoeld wordt natuurlijk: Tis bie ‘noa zo wiet, 

tis bie ‘noa zo wiet. Wi’j telt de dagen af, tis 

een kwestie van tiet. #wi’jookal Het nummer is 

geschreven door Joshua Kater. Wat een fan-

tastische Aswoensdag-achternaam, bij de weg.

55 jaar Knunnekes dus. In 1963 werd de 

definitie van een carnavalsclub opgericht. Het 

jaar waarin John F. Kennedy zei: ‘Ich bin ein 

Berliner’. Het jaar waarin Martin Luther King 

zei: ‘I have a dream’. In dat jaar zei een Grolle-

naar: ‘Ik heb edreumd da’k ne Grolsen bun’. De 

rest is geschiedenis. Het is echt geen toeval dat 

Vera Lynn in dat jaar scoorde met de klassieker: 

‘Land of hope and glory’. 

Hulde! Vijfenvijftigwerf hoera! 55 kaarsjes op 

de taart! Dat wordt blazen. 55 blowjobs and 

ready for more!

Na(ch)t-gedachte:

Hee dow dow dow woor 

gees nao too too too
(Jan Klein Gunnewiek en

Nico Ressing)

Noteer in uw agenda!

Kaartverkoop Knunnekes Pronkzittingen

Vrijdag 24 november: Knunnekes & Kapstok

Vrijdag 1 december: Vrije kaartverkoop

@ De Lange Gang

Optocht deelnemersfeest @ CityLido

Zondag 26 november. Kaarten à € 10 te 

koop bij Jan’s en op het Prinsenbal aan de 

kassa.

Pronkzittingen

11, 12, 13, 14, 19 & 20 januari 2018

2020

Stadsprins Henk-Jan (ten Brincke)  &

         Adjudant Maurice (Gelinck)

En daor bunt ze!

2020

“Neet tegenan
         te brouwen!”

 

De volgende 
Natte

Krant volgt na
ar

alle waarschij
nlijkheid

op Carnavalszon
dag

11 februari 20
18



Doar staow dan, jullie 55-sten jubileum paar.

Onzen vorst stuurden mi’j op een aovond in 

september een appjen met de vroage of ik zin 

had um koffie te kom’n drinken. Un betjen bi’j 

proaten, en natuurlijk um d’r ene te buizen 

samen. Doar was ik wal veur in.

Op noar Porskamp! 

Een paar minuten later zat ik bi’j ‘m op de 

banke. Noa wat ditjes en datjes zei hee dat e 

ni-js had: hee ging veur zien eigen beginnen. 

Hee had ‘n evenementen bureautjen op e zet. 

Zelfs had e al een kantoor ruumte e’huurd. 

Dat wolle mien geerne effen loaten zeen.

Op de locatie an ekom’n was het stikke duus-

ter. De deure ging dichte en ik heurden de 

legedarische woorden: “WELKOM IN HET 

GROOTSTE GEHEIM VAN GROLLE”. Oet de 

ruumte d’r noast kwamen de klanken van 

“woar zal mien prinsken sloapen”. 

Toen begon bi’j mien een lempken te branden. 

Doar stond onzen kersversen president. Hee 

zei: “H-J, ie bunt onzen jubileumprins”. 

Ik wis neet hoe snel ik dat flesken bier an de 

mond mos zetten om den brok in mien strotjen 

weg te speul’n…….
Wat waren de keuze heren verbaasd dat ik 

Maurice van Heuzelman as mienen adjudant 

ging vroagen. 

Den oavond was ik hen fietsen met een paar andere 
jongs van de fietsclub. En noa zo’n stevige rit mot 
d’r af-e-pilsd word’n. Maor Henk-Jan wist neet woar 
wi’j zaten… En mien kennende kon dat nog wal ‘s een 
latertje word’n. D’r zat niks anders op dan dat ze bi’j 
mien thoes gingen posten totdat ik terugge was. Gelukkig veur hun besloot zönne Lukas den aovond 

om oet d’n hoogsloaper te klatjen, dus lange hoofden 
ze neet te wachten… (veel gelukkig allemoal gruwe-
lijk met). 

Sneller dan het geluud kwam ik de stroate in vlegen 
en wol raps noar boaven. Net op tied stonden Henk-
Jan en Marloes bi’j de achterdeure dee al op slot 
zat. Ik leet ze binnen en vroog: “wat mot ie dan hier 
zo late?”. “Om oe te vroagen of ie mien adjudant 
wil worden!” was ziene reactie. Met de troane in de 
ogen keek ik d’n stadsprins an en reep: “Sjeekes”!!!
Janine werd oet bedde e’haald en ok zee kon ut neet 
geleuven. Om bi’j te kommen hebt wi’j nog heel wat 
uurtjes an d’n kökkentoafel ezetten met de vorst en 
president, onder het genot van de neudige knalbus-
sen!! 

Er volgden nog völle biezundere bijeenkomsten 
waarin wi’j kennis hebt meugen maken met, 

zoals Porskamp al zei, “het grootste geheim 
van Grolle!”.

Wi’j goat d’r samen met jullie een al-derbastend mooi carnavalsseizoen van 
maken.

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 Henk-Jan 
Getrouwd met ziene Marloes en meer dan trotse va van 

ziene deerntjes Roos en Noor. Van Poortwachter van 

het mooiste stroatjen van Grolle, de Notenboomstroate, 

tot residentieholder van Stichting de Kouwe Pijp. Hef as 

bierambassadeur bi’j Grolsch van zien hobby zien wark e 

maakt, van bottelarije tot in de proefbrouwerije.

A-technisch, moar als varve-klatjer en ballonnenbloazer 

een gewaardeerd sfeermaker bi’j de TC der Knunnekes.

       

Verordonneert en maakt bekend dat:

Maidenspeech
Beste Knunnekes, 

55 joar Grols carnaval, wi’j als jubileum- hoogheden; Zo zeej moar: 
Vakmanschap is Meesterschap!
Dat wi’j hopt dat het Grolse carnaval dit joar één groten skoemparty wort.
Dat Grolle dit joar wordt geregeerd vanoet Buurtvereniging de Walnoot, 
wi’j zult ons stadjen loaten kraken op zien grondvesten.
Dat den ni’jen Stadsschouwburg in de binnenstad geet dreejen als ne Matte-
tierelierelierelier…
Wi’j bunt ’t eerste prinsenpaar dee hun eigen onthulling in mekare hebt 
e’baterd.      
Noar Paries fietsen was machtig mooi, terugge noar Grolle nog mooier! 
Moar dít…. is pas een alderbástende challenge.
’t gif neet waj lus, echt bier of dat van ’t Brouwersnös.
Wat ne mauweri’je, een basisskoole heurt in de binnenstad; dát zorgt veur 
leaven in de brouweri’je.
Veur al die automobilisten, dee zo hard jaagt binnen de grachte: dat kan en 
mot een heel stuk zachter. ’t Is geen stadje schéur plezier moar véur plezier.
Op de hoedel noar de pees blif vlotter dan oaver de N18 met de sjees.
’t Grolse carnaval wordt ieder joar groter en dorstiger. Doarumme is ons 
motto: 

“NEET TEGENAN TE BROUWEN!”

Alles opgemaakt in de Grolsche Veste: Vrijdag 17 november 2017 
KNUNNEKES, ALAAF!!!

.

en Adjudant Maurice

Getrouwd met Janine, ’n echte Grolse, en trotse vader van Eva en Lukas. 

Zönne van d’n Zwolse paparazzi, den van Heuzelman. Op e greuit in Zwolle 

Centrum en groot geworden in de Grolse binnenstad. Van wielrenner noar Paries 

hen, en weerumme; tot triatleet in wording. Professioneel preuver van ’t Grolsche 

gerstenat; hef van zien wark, zien hobby e’maakt. Van veurzitter van ’t technisch 

vernuft van de Knunnekes tot Sjikkeretaris van Biergenietschap Groll.

2020
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