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NJOESFLESJUS

De volgende Natte

Krant volgt naar

alle waarschijnlijkheid

op Rosenmontag

 12 februari 2018

Jonkheer Juul (Schuurmans), 

Van fanatiek bloemenplakker bi’j 7Up, noar 

bierfanaat bi’j de Pilsbuys. Van de Grolse 

Wantenstad, noar de Brabantse Kruukenstad en 

no weer terugge. Van het vullen van de hoogste 

vakken bi’j de Emté, noar het geven van bèta 

vakken an de lagere klassen.

Jonkvrouw Minou (Harbers),
Van 13 joar lid van de Sisters, tot de 13e jonkvrouw van de Tönnekes.Van de Ni-je Veste op ‘t platteland, noar de oldste veste van ‘t land.Van inpak-miep in de kei, tot keukenprinses bi’j Marveld.

Jaargang 20 - Uitgave 2
Carnavalszondag 
11 februari 2018

GEGARANDEERD FEEKNJOESVRIJ!

Tönnekes

Sinds gisteren is de Knunnekes weer 2 prinsenparen rijker. 
De Jeugd- en Tönnekes hoogheden zijn onthuld!

Jeugdcarnaval, daar kun je op bouwen!

Adjudant Maartje (Rondeel),
Van dansmarietje tot tennisster, van scout tot mountainbiker, heerseres van de Sweelinckstraat tot Brouwhuizen, Dochter van oud-vorst Dennis, kleindochter van oud-prins Jan en óók geboren in een carnavalsnest.

Jeugd

Wi’j kriegt d’r gin genog van!

Prins Teus (Porskamp),
Van muzikant tot toneelspeler, van zwemmer tot 

voetballer, heerser van ’t Laantje van Lasonder 

tot Jongensstad, zoon van oud-vorst Rob, 

kleinzoon van oud-prins Henk en geboren in een 

carnavalsnest.Nieuwe gelegenheidsorkest opgericht tijdens 
Goulash actie CCG: ‘t Knunnekes Dweilorkest 
samen met de Knolle, oftewel ‘t Kwijlorkest!

“Podium aspiraties Joost 

niet in dank afgenomen.” 

Hest mekajem e’had!?

Een Knunneke tegen zijn 
vrouw:Natuurlijk hol ik wal 
van oe. Ik wil alleen neet met 
oe dweilen, of praoten, of noar 
bedde, of fietsen of op vakantie. 
Moar dat zegt toch niks.

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 
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Praktijkdagen carnavalslessen!

Uw lammen veteraan smoezelt weer wat….

Buurtversieren; de hete goulash 
vond weer gretig aftrek!

Besten veteraan, noo he’k 
mien ne’n dikke plate 
maksel op de stroatplavui-
zen loaten pleren tussen 
de Bolle  en dee alte Pau-
we. Mien de kameroade 
denkt noe dat ut heiligen 
grond is umdat dee dikke 
makke op de helligen ma-
ria liekt. Wat mot ik noe?

Best brakend onderwerp, 
ie mot doar dree foto’s van 
maak’n en der zelf trots 
bi’j goan stoan. Iej hebt 
net  eigenhandig ne’n niej 
bedevaartoord geklatjed. 
Ik zol vlotjes contact 
opnemmen met dee 
basiliek. En verget neet ow 
name duudeluk deur te 
geef’n. Dan mag ie veuran 
zitt’n tijdens de misse.

**********
Hey veteraantje, zag ik jou 
nou niet hip staan dansen 
op die enorme wagen van 
Elsje tijdens de optocht 
van jullie daar in het verre 
groenlow? Ik was zeer 
gecharmeerd van je baard 

en wil graag eens met je 
daten. Lijkt het je wat?

Guier, denk ie noo echt 
da’k zuuvere buistied 
goa verspill’n an zo’n 
jong sjoegeltje. A,j vlott’n 
roekeri’je wilt hebb’n met 
olle keerls ko’j better noar 
dee leu goan met dee 
puntmutsen op ut man-
geltje. Dee lust er wiet-
ers wal pap van. Ik goa 
dissen carnaval veural 
pimpelmezen en buizerds 
spott’n. Sucses dermet...

**********
Hey Klone, olle zoepert, 
mien de madonna is al 
noar de kribbe. Ik nog neet 
want dissen muiter had 
nog dorst veur dree. Noe 
kan ik de hut neet meer 
in, want dee hellige kattie 
hef de klipp’n op de deure 
egooid. Hej nog ne tip veur 
dizzen nieje zwarvert?

Zo bunt ze, drietwieve….
Ik zol bi’j de veugeltjes 
op de halve moane goan 

moonen. Dikken kans 
daj met mag met de pal-
letten. Dee noffels met dat 
zwaailicht op ut dak….
Ow euhm, ik heur net dat 
er noe gewoon volk woont 
op’t politiepureau. Durf ie 
ow euge te sluut’n in dat 
andere karkdorp? Volgens 
mien wal of neet?  Ik goa 
ow sprekken Joost!

**********
As letste wilt ow de lam-
men veteraan nog ne’n 
golden gedachte metgeef’n 
veur vannacht.

“ As de kapelle op slot is 
gesnotjed en de pragel 
de klotterbok hef beroerd, 
dan haj dikk’n kans op 
greune kladse in de smeu-
lemoksel”.

Klone, uw lamm’n veter-
aan veur dizze daag’n.

Probeer mien neet te bel-
len, iej kunt mi’j beter 
spott’n.

Naar verluid zat er dit jaar geen 
knoflook in de soep, hierdoor 
konden de buurten ook na de soep 
nog door met versieren... 

Al gauw werd deze 
middag de bodem 
bereikt...

Afgelopen 
vrijdag 
werd 
Streek-
gids.nl 
verrast met de benoeming tot 
hofleverancier der Knunnekes. Streekgids.nl is 
al jaren een zeer actief bedrijf dat het Grolse 
carnaval in beeld en een woord onder de aan-
dacht brengt. Meer dan 55.000 woorden en 
ruim 11.000 foto’s zijn er de afgelopen jaren 
aan de Carnaval besteed. 55 x Alaaf!!!

Alle carnavalsnieuws, 
foto’s, informatie en 
muziek vind je op knun-
nekes.nl

Installeer nu ook 
de knunnekes-APP 

op je telefoon, en stem 
voor de PUBLIEKSPRIJS 
tijdens de 
optocht!
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