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Tijdens de pronkzitting, die geheel in
het teken stond van Amerika, kwam
Edwin Marach naar voren als de nieuwe
Stadsprins van Iseldonk. Hij zal dit jaar
regeren met de leus ‘Wi’j kun’t.
Wij van de redactie zochten hem de week
erna thuis op voor het interview. Nogal brak
van het afgelopen zware weekend werd de
deur aan de Gietijzerlaan door Edwin open
gedaan. De woonkamer zat al vol met het
hele gevolg. Al snel volgde voor ons de koffie. Tijdens ons tweede kopje gingen de
prins en één van zijn adjudanten al over
op het bier. Bij het zien van dit, sloegen wij
onze koffie achterover en volgden hun goede voorbeeld.
Als snel kwamen de enthousiaste gesprekken van afgelopen weekend op gang. Het
was een fantastisch weekend. Edwin heeft
afgelopen jaar te kennen gegeven bij de
prinsencommissie dat hij wel eens prins
zou willen worden in Iseldonk. Hij is in 2015
koning geweest op de Pol. Ook werd hij dat
jaar federatiekoning van Gelderland. Dus de
titel ’Stadsprins van Iseldonk’ kon dan ook
niet op zijn verlanglijstje ontbreken.
Toen hij in september ’s morgens vroeg
naar zijn werk fietste, werd hij onderweg
aangesproken door Marcel Sewalt. Hij is van
de prinsencommissie en zei dat ze dit jaar
Edwin op de korrel hadden om prins te worden. Binnen no-time waren de adjudanten
al gevraagd en zij gaven vol enthousiasme
hun ’ja’-woord. Ook de hofdames volgden
hierna al snel.
Wanneer je dit enthousiaste stel ziet, weet
je zeker dat het weer een mooi carnavalsjaar gaat worden.
Edwin is in 2008 getrouwd met Rolinka. Zij
zal er tijdens de carnaval zeker bij aanwezig
zijn, maar staat liever niet, zoals haar man,
in de schijnwerpers. Op de vraag aan Edwin
wat Rolinka voor een werk doet, antwoordt
hij dat zij sinds kort veranderd is van baan
en dat ze Financieel Manager is. Echter de
volgende dag kreeg de redactie een app-je
dat ze Logistiek Planner van beroep is. Maar
goed dat wij dit gevraagd hebben, want zo
komt de prins er zelf ook nog eens achter
wat zijn vrouw voor de kost doet.

Zelf werkt Edwin al meer dan 20 jaar bij
Tieltjes in Ulft. Hij is hier CNC-frezer. Dit
houdt in dat hij sleuven, groeven, randen
enzovoort in het metaal aanbrengt. Gelukkig
hoeft hij niet voor zijn baan te vrezen, want
er is werk genoeg.
Één van zijn adjudanten is Bennie Jansen.
Hij werkt als productiemedewerker bij de
Ferro in Gaanderen. Hij heeft een vriendin
en 2 kinderen uit een eerdere relatie. In zijn
vrije tijd is hij schutter bij St. Joris in Ulft.
Daarnaast kan Bennie ook helemaal uit zijn
plaat gaan en laat hij u graag zijn dansmoves
zien. Tijdens het koningschieten op de kermis dit jaar schoot hij het laatste stukje van
de romp naar beneden en werd hierdoor
koning van de Pol. Hij gaat nu door het
leven als ’koning Hawaï’ vanwege zijn mooie
hawaïblouses.
Zijn andere adjudant is Freek Roes.
Freek werkt sinds kort bij WBC Bouw in
Winterswijk als Project Manager. Tijdens
zijn sollicitatiegesprek werden al gelijk de
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vrije dagen aangevraagd voor het komende carnaval. Zijn hobby’s zijn wielrennen,
vooral van terras naar terras. En ook hij is
actief in het korps van St. Joris als bieleman
en korpsvoorzitter. Freek woont samen met
zijn vriendin Linda en zij hebben een dochtertje Amy die alweer bijna 4 jaar wordt.
Daarnaast is Freek de buurman van Edwin.
De hofdames van dit stel zijn Jony Vredegoor
en Marlot Koster. Jony is Afdelingsmanager
bij de AH in Ulft. Haar grootste hobby’s
zijn lesgeven bij Ulfariet en trompet spelen
(uiteraard ook bij St. Joris). Jony heeft een
vriend waarmee ze héél gelukkig is. Marlot
werkt als juf in het basisonderwijs. Via een
invalpool werkt ze bij verschillende scholen
in de regio, maar momenteel hoofdzakelijk
bij de Oersprong en de Woelwaters in Ulft.
Ze is als enige van de hofhouding niet actief
in het korps van St. Joris, maar ze is er wel
regelmatig te vinden. Zeker met het carnaval. Verder is ze (volgens eigen zeggen) nog

hartstikke vrijgezellig en erg gek op stappen
met haar vriendinnen.
Alvorens de carnaval begint zullen ze met
z’n allen nog wel een aantal zaken in de
gaten moeten houden. Zo vergat adjudant
Freek al om zijn cape mee te nemen naar
de receptie en werden de onderscheidingen
onbeheerd achtergelaten in het clubgebouw. Ook was Edwin zijn scepter al kwijt,
maar die lag gelukkig nog veilig in de auto.
Mocht een Stadsprins zijn scepter kwijt
raken, dan kost hem dat een krat bier. Dus
Edwin, wees gewaarschuwd!
De avond vorderde en de biertjes vloeiden
rijkelijk. Alle dames hielden het rond 22.30
uur voor gezien waarna de mannen nog een
laatste drankje namen en de avond afsloten.
Wij van de redactie bedanken Prins Edwin
voor de gastvrije ontvangst en wensen hem
met zijn gevolg een hele fijne carnaval toe.

Zondag 11 februari 13.11 uur

CARNAVALSOPTOCHT

vertrek vanaf het Zwarte Plein
Aansluitend AFTEROPTOCHTPARTY
Popzaal DRU Cultuurfabriek
Maandag 12 februari 10.11 uur
CARNAVALSMORGEN Debbeshoek
13.19 uur DWEILEN IN ISELDONK
bij diverse horecagelegenheden en CV de Pol
Dinsdag 13 februari 19.45 uur
POP VERBRANDEN en aansluitend
AFSLUITAVOND bij het Hemeltje Ulft
00.00 uur Afsluiting Carnaval 2018

ALAAF !

Riddaktie
Joa wi’j
kun’t

Iseldonk

2018

Um genumt te worden in disse
krant. Zie ’t met een lach en
bedenk ow dan dat ’t zotte
proat is. We-j wensen ow allen
een machtig mooie carnaval
toe!!
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Dansgarde Iseldonk
Mara is 7 jaar, en zit op de basisschool de Woelwaters en danst
al voor het 3e jaar bij Dansgarde
Iseldonk. Ze is lid geworden via
een vriendinnetje. Naast dansen is
ze ook nog lid van de hockeyvereniging en volgt ze blokfluitles. Ze
danst in de groep Junioren onder
de naam Karakter.
Britt is 8 jaar en gaat naar basisschool De Oersprong. Ze danst
nu voor het 2e jaar bij Dansgarde
Iseldonk. Ze heeft de dansgarde
leren kennen doordat ze vaak met
donkse
opa en papa ging kijken bij de Isel
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Zij doet ook aan paardrijden. Ze dan
Mini’s.
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Sarah is 5 jaar en zit in Duitsland op
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Ze zit voor het eerste seiz
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danszeker ook op de tweede editie van het
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festival op zondag 25 febr
komen kijken !

Nieuwe route
optocht Iseldonk
Ook dit jaar zal er een bonte carnavalsstoet door Iseldonk trekken

en wel voor de
51e keer ! Diverse wagenbouwers zijn al maanden met de voorbereiding
en bezig

maar er zijn ook individuelen of groepen die een week voor de carnaval nog een
uitstekend idee tot uitvoering brengen en alsnog deelnemen.
Het bestuur van Stichting Iseldonk wil graag zoveel mogelijk verenigingen en
horecagelegenheden bij de route betrekken. Het is een zware klus om iedereen hierbij
tevreden te stellen, maar desondanks hebben zij getracht dit jaar een aangepaste
route
door Ulft uit te zetten langs veel gezellige carnavalsgelegenheden.
Er wordt gestart om 13.11 uur vanaf het “Zwarte Plein” in Ulft. Van hieruit gaan
we de
Schoolstraat in, linksaf Hogeweg deze gaat over in de Hofstraat, linksaf Biezen
akker,
Bergseweg oversteken, Maasstraat, linksaf Schouwgraaf, rechtsaf Pol en
direct
linksaf Maasstraat, Debbeshoek oversteken en de Wega in, linksaf Dierenriem
gaat
over in Praestingsweg, linksaf Veldstraat langs het terras van “De Veldmuis” rechtsa
f
Heggensveld langs de Pearlskruut van ”Wijnhandel Schoemaker”, linksaf Bonger
sstraat
in langs ”Het wapen van Ulft” links af de Deurvorststraat in langs het terras
van ”’t
Hemeltje” vervolgens langs ”Cafe Veels” lopend naar de Frank Daamenstraat
en het
terras van ”Het Kroegje” gaan we rechtsaf de Drulaan in, waar voor alle deelne
mers
het einde van de optocht is. Hier zal om ongeveer 16.30 de prijsuitreiking zijn.
van de
optocht en straatversiering.
Mocht je nog mee willen doen geef
je dan op via straatenoptocht@
iseldonk.com of bel met Marielle
Daals-Eimers op 06-21470374 .

Let Op !! Let Op!!

Wilt u op
zondag 11 februari
vanaf 13.00 uur
de route van de
optocht
AUTOVRIJ maken.
Namens de
optochtcommissie
alvast bedankt!!

Toen ik de leus ’Joa wi’j kun’t’ voor het eerst hoorde, nadat
me verteld was dat ’Amerika’ het thema van de Iseldonkers
van dit jaar is, verscheen er een hele grote grijns op mijn
gezicht.
Joa wi’j kun’t is de ’Yes we can’ van de Achterhoek. We
kunnen het.
En toen ik hoorde dat de Iseldonkse jeugd met de slogan
Wi’j maken ut’ is gekomen, kwam bij die lach ook een trots gevoel. We kunnen in onze
gemeente inderdaad heel veel en draaien onze hand er niet voor om, om ook echt
te maken wat we met een paar vrienden hebben bedacht. Of dat nu van stof, papier
metaal of hout is: een carnavalspak of een hele praalwagen.
Wi’j maken ut.
Joa wi’j kun’t.
Hoewel ik de aanleiding om Amerika als thema te nemen volledig begrijp, want het
is me daar af en toe een eh… poespas, denk ik dat we het motto ‘Joa wi’j kun’t’ veel
meer dagen dan alleen met carnaval hoog zouden moeten houden.
Het hele jaar. Een mooi motto voor de hele gemeente.
Maar nu eerst maken we vooral de komende tijd plezier. Dat maken we óók.
Dat kun’t wi’j heel goed!
Ik kijk uit naar de optocht,
Otwin van Dijk, Burgemeester gemeente Oude IJsselstreek
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Wat ik aantrek
met carnaval?

Tis wat ut is, tis Mis.

In ieder geval de geestrijke groeten van Broeder Jan en broeder Joseph.

Het personeel van de Monuta heeft
vorige week een bedrijfsuitje gehad.
Toen we na afloop vroegen aan Ilse
Huls hoe het was geweest, had ze
maar één reactie: uit-zonder-lijk.
A.s. Woensdag gaat de biljartavond bij Gervers niet door, Michel
had geen keus.
Bij van Haaster Installatie zijn ze
op zoek naar nieuw personeel, hun
voorkeur gaat uit naar homofielen,
vanwege hun geaardheid.
Bakker Hendriksen heeft een
nieuwe lekkernij: pratende cake,
gemaakt van echte voice-mail.
Mevr. D. Disbergen is deze week
niet bij de McDonalds te vinden. Ze
wordt geholpen aan haar hazenlip.
De Special Olympics bij de DRU
op 8-9-10 juni a.s. kunnen niet
doorgaan, er zijn teveel mensen
geblesseerd.

Peters en Freriks gaan samen
Omdat ze beiden dicht zijn op
carnavalsmaandag gaan Martijn
en Jaap samen de kroegentocht
lopen.

In het gemeentehuis van de Oude
IJsselstreek zijn de bewegingsmelders verwijderd. De ambtenaren
hadden er teveel last van,
de lampen gingen 2x daags aan.
Ik heb deel 1 uit. Wie wil hem ruilen
tegen deel 2 of 3?
Groeten Niek H.
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hemme gevierd motten wi’j
te
lange tied samen de carnavalsmis

Noa un
now berichtten datte dit joar niet deur kan goan.
“Onze kerk” wud momenteel gerenoveerd en dus kunne wi’j doar niet
terech. Boavendien bunt de uutbundige sfeerbeelden van onze mis ok
deurgedrongen tut in Rome, en die wazze doar niet zo bli’j met.
Blik toch allemoal neet zo in de pas te lopen met de opvattingen die ze doar
te
heb. Vandoar dat ut grondpersoneel ok niet meer veuran steet um met
doen. Gin locatie en gin veurganger dus liek het d’r op dat wi’j de carnavalsut
mis als reliek op motten slaon in ons geheugen en de annalen van
Iseldonks Carnaval.

Kort nieuws:

Lelijke mannen
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Carnaval Iseldonk 2018
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Jeugdprins Jens den eerste
van Iseldonk

Proclamatie Jeugdprins Jens den 1e

kabaal.
Wi’j maken ut!
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veur Ben
Binnen ut Senatorenconvent van Iseldonk het
weer un zorgvuldig aoverleg plaats gevonden aan
wie dit jaor de Iseldonkse uutschieter zal worden
uutgereikt. Deze Iseldonkse Uutschieter is un eervolle onderscheiding die wurd uutgereikt aan personen, groepen of instellingen die zich verdiensteluk hebben gemaakt veur de Ulftse gemeenschap
of directe umgeving. Dit jaor zal deze onderscheiding worden uutgereikt aan Ben Rouwhorst.
De Iseldonkse Uutschieter 2018 is geboren in ut
Achterhoekse plaetske Zuwent. (Ziewent). Ben
grui’jde op tussen ut boerenleven op de boerderi’je ’t Spieker van zien vader. Ben deurliep net as
elke Zuwentse jongen de laegereschool en daorna
de ULO in Lichtenvoorde. Ben zien gedachten en
dromen waren, um later missionaris te worden en
dan te maggen werken onder de Eskimo’s. Maor
zien
vader
wilde Ben as
opvolger zien
op de boerderi’je.
Toen
Ben toch zien
droom wilde
verwezelukken en zien
vader
um
s’margens op
de bus zette,
zei’je.

Zwangerschapstest
voor LaDaKaWeRi’s
Oost
GGD
Gelderland is
veurige week
gestart met
het afnemme
van ’n zwangerschapstest in groepsverband. Hierveur zun
20 getrouwde vrouwen benaderd
waorvan d’r uuteindelijk ook vijf van
de LaDaKaWeRi’s hebbe toegestemp
um de zwangerschaptest in groepsverband te doen. De eerste reakties
van de vrouwe ware heel positief,
veural ’t gevuul um niet eûveral
alleen veur te staon maor dit same te
belève is heel goed gevalle. Alhoewel
de rissultate van de test al bekend
zun, kan de GGD nog niet zegge of ‘t
’n succes was umdat ’t de eerste keer
in groepsverband was. ’t Ontbrik dus
nog aan vergeliekingsmateriaal. Van
de vijf LaDaKaWeRi-vrouwe die bi’j
de test aanwezig ware zun d’r uuteindelijk maor twee geslaag. De andere
drie motte de test opni-j make, ze
ware niet op tied klaor umdat ze de
vraoge te moeilijk vonde.

As i’j paoter word dan word ik burgemeester. Nao
heel wat studiejaoren zakte de droom toch weg.
Wel bleef bi’j Ben de drang en ut geveul aanwezig
um veur en met mensen te maggen werken. En
ging as maatschappelijk werker aan de slag.
Binnen diverse verenigingen, instellingen en organisaties het Ben heel wat werk verzet.
Parochiebestuur van de Petrus en Pauluskerk,
bestuursfunctie
bi’j
bejaardencentrum
Debbeshoek, now meer gericht op verzorging.
Tweemaol Prins (opper Kwebbel) bi’j cv ”De
Kwebbels”, medeoprichter en bestuurslid van
buurtvereniging ”De Parkwachters” in de
Parkstraot. Bestuurslid Terminal zorg bi’j Antonia
in
Terborg.
Veurzitter-viceveurzitter
Oudheidkundige vereniging Gem. Gendringen en
veurzitter van de dialektgroep. Secretarispenningmeesteer van de inmiddels geheel opgeknapte noodwoning De Moezenköttel op de Walz.
Met recht ku’j zeggen, Ben den was maor is nog
steeds un bezig bij en had zelfs ook bijen.
Dit alles is un beknopte opsomming aover de
Isedonkse Uutschieter 2018, Ben Rouwhorst. Wi’j
der meer aover heuren dan bu’j welkom op zaoterdagmiddag 10 februari 2018 zo rond de klok
van 14.30 uur in de popzaal van DRU Cultuurfabriek
waor de Iseldonkse Uutschieter zal worden uutgereikt en tevens de aoverhandiging van de
Stadssleutels aan de Stadsprins en de
Jeugdprins(es). Dit alles is gratis en verpakt in un
gezellige en sfeervol programma.

ALAAF-ALAAF-ALAAF

Een leeuw gesignaleerd!!
Nederland zijn
Na de poema en de wolf, die in
een leeuw gezien!
gesignaleerd, is er in Engbergen
hond aan het
Bas de Leeuw is er soms met zijn
wandelen.
Als u hem ziet,
benader hem niet,
zoek een verstopplek
en bel de politie.

Als hij u ziet,
ga rustig op de
grond liggen,
verroer u niet
en sterkte!

Jan
Fischer,
De Letzte,
wipt niet
meer

Ten Tweede:
Jullie waren de afgelopen
jaren een vrouwelijke
jeugdprins gewend.
Maar dit jaar toch weer
eens een echte vent !
Ik heb wel altijd graag veel
dames om mij heen.
Daarom kwam voor mij dit
jaar een vrouwelijke hofhouding op de been.
Wi’j maken ut!
Ten Derde:
Lily-Lou en Joëlle zullen dit
carnaval mijn hofdames
zijn.
En Maelynn en
Linde vormen het
adjudanten-brein.
Als dat maar goed gaat 1
man met 4 vrouwen.
Laten wij samen een mooi
carnavalsfeest bouwen!
Wi’j maken ut!
Ten Vierde:
Drukke agenda’s van de
Iseldonkse jeugd bij de
vleet.
Een Raad van Elf kregen we daardoor niet
compleet.
Maar dit probleem hielden we snel voor gezien.
Want wij hebben een
unieke Raad van Tien!
Wi’j maken ut!
Ten Vijfde:
Mijn moeder als juf op de
Mariaschool daar ben ik
inmiddels aan gewend.
Daarmee heb ik als jeugdprins altijd een persoonlijk
assistent.
Mijn zusje Lena gaat ook
altijd met ons mee.
Met mama carpoolen wij
dan met z’n twee.
Wi’j maken ut!
Ten Zesde:
Voetbal is niet zo mijn
ding.
Bij Atletico zien ze graag
dat ik ver spring.
Mijn vader moet over
voetbal ook nog veel
leren.
Tijdens een wedstrijd
tegen Duitsland draagt hij
bij opa oranje kleren.
Een Duitser in oranje is

natuurlijk een vreemd
gezicht
Maar hij is inmiddels
ook voor onze Oranje
Leeuwinnen gezwicht.
Wi’j maken ut!
Ten Zevende:
Ik ben best wel een beetje
computer-maf.
Wie helpt mij van de
minecraft-verslaving af?
Wat ik later wil worden
zullen we nog wel zien.
Maar ik hoop dat ik dan
als you-tuber mijn geld
verdien.
Wi’j maken ut!
Ten Achtste:
Ik ben een pizza-eter in
hart en nieren.
Daarvan krijg ik echt
sterke spieren.
Maar curryworst met
kruiden is mijn Duitse
favoriet.
In Holland eet ik het liefst
kibbeling met friet.
Alleen is de rekening daar
altijd zo zuur.
Want een portie kibbeling
is echt veel te duur!
Wi’j maken ut!
Ten Negende:
Skaten doe ik bij de
nieuwe sporthal en op de
DRU-skatebaan.
Maar waar kan de jeugd
van Iseldonk verder heen
gaan?
Aan het zwembad in
Terborg kunnen we echt
niet wennen.
Daar kunnen we nog
steeds alleen maar baantjes zwemmen.
Bij zwembad Bahia is echt
veel meer aan de hand.
Moeten we voor die pret
toch weer naar de Duitse
kant
Wi’j maken ut!
Ten Tiende:
Ik zou onze burgemeester
Van Dijk nog wel graag
iets willen zeggen.
Kunnen we hier in
Iseldonk geen wifi-zone
aanleggen?
Of een echt internet-café
met een wifi-terras.
Dan is de jeugd hier helemaal in hun sas.
Wi’j maken ut!

Ten Elfde
Mijn pc en mobiel gooi ik
dit jaar even aan de kant.
Want met carnaval is er
nu veel meer aan de hand.
Ik heb nog nooit echt
meegedaan aan het
carnavalsfeest,
Maar mijn opa is 50 jaar
geleden carnavalsprins
van Etten geweest.
Het zit dus bij mijn voorouders in het bloed,
en vanaf nu zal ik leren
hoe je carnaval vieren
moet.
Wi’j maken ut!

Alaaf!
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Ni-je vorm afvalscheiding
in horeca

Volgend joar weer een wagen
van ”De Sleegstrals-at”
injectie aan Jan

Al vaker hemmen wi’j geleazen dat het de carnava
buurt-vereniging “De Sleegstraat” goed geet. Onlangs
is één van de leden in de prijzen gevallen en wil zien
geluk delen in het veurdeel van zien eigen vereniging.
Jan B. uut Iseldonk, zelf bestuurslid van disse vereniging, is veurnemmens um een deel van zien prijzengeld
te besteden aan een nieuwe hal op industrieterrein de

zien club is toebedeeld. Marijke,
zien vrouw, kon
helaas niet bij de
oaverhandiging aanwezig zun. Marijke
is penningmeester
Rieze.
Zo hét ”De Sleegstraat” weer voldoende ruumte um een in huus moar ook
wagen te bouwen en zal er waarschijnlijk volgend joar van de Sleegstroat
weer met een grote wagen worden deelgenommen aan dus waarschijnlijk
is zi’j meteen het
de Iseldonkse carnavalsoptocht.
geld aan het tellen
Bi’j de grootste supermarkt van de Veldstroat in Iseldonk gegoan, aldus zien
is onlangs een lot verkocht woar met een financiële echtgenoot.

Drugsvondst na huiszoeking
Afgelopen week heeft de politie een huiszoeking bij de 82-jarige
Theo P uit Ulft uitgevoerd.
Er was al langere tijd een vermoeden dat er bij zijn woning aan
de Praestingsweg plantjes gekweekt werden.
Tijdens deze huiszoeking stuitte de politie op een zak met 1000
blauwe pillen.
Er was echter geen hard bewijs te vinden om Theo P. te veroordelen.
Echtgenote Annie geeft in een eerste reactie aan dat Theo tijdens de inval verstijfd bleef staan,
inmiddels verkeerd Theo weer in ontspannen toestand.

De Gemeente Oude
IJsselstreek het de
horeca-baze in
Iseldonk op het matje
geroepen. De Gemee
nte is al een paar
jaor an de geng um de
afvalbarg kleiner te
maken.
Sinds veurig joar mot ied
ereen van de gemeente
zien afval bèter schei-je
waordeur minder restafva
l êuverblif. Dit doen ze on
dermeer deur iedereen
`n te kleine grieze contain
er te gève waordeur de me
nse minder afval an
kunnen biej.’t Is de geme
ente ’n doorn in ’t oog da
t de horeca zich van al
dizze maatregele gin zak
aantrik en alle verschillen
de afvalsoorte gewoon
bi-j mekaar blif smiete.
Wethouder Henk Hengev
eld is op warkbezuuk
gewèès in Iseldonk en he
t daor ’t afvalbeleid gezie
n van de horecagoeroe
Alard Ross. Alard het sin
ds begin dit jaor ‘n eige
afvalscheidingssysteem
veur zien café ’t Hemeltje
en het de gemeente ange
boaje tege geringe koste dit systeem ook aan ho
reca-collega’s aan te bieje.
Hengeveld is enthousias en het al laote
wette dat dit systeem
waarschijnluk êuver
enkele jaore verplich
wödt in Iseldonk.
Volges wetholder Henk
Hengeveld is dit de toekoms van de afvalrecycling in de horeca. “Laot
ze asteblief niet zeike
dat ‘t ’n grote investering is, ze hebbe ’t
d’r binne vijf jaor uut,”
aldus Hengeveld.

Oldprins Gerard
op boevenpad

Op onze redactie is een foto binnen
gek
prins Gerard te zien is. Op deze foto omen waarop oudzien we duidelijk dat hij
op boevenpad is. Maar helaas heb
ben ze hem niet op heterdaad kunnen betrappen.
Nu vragen wij ons van de redactie
wel af, wat hij op zijn
kerfstok heeft. Heeft u iets gezien
of vermoedt u iets wat
hij gedaan kan hebben?
Neem dan contact op met onze red
actie of bel de politie op
het nummer 0800-8844
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Zondag 16:00

Maandag 13:11 uur
Maandag 21:00 uur

Touwtrekken en Frühshoppen - live
Kroegentocht Ulft

band: De Polband

Deelnemers Club van 100 Iseldonk
J.H.W. Aalders Ulft
J.W.M. Cornelissen Ulft
J. Fischer Ulft
G. Geerts Ulft
T.J.M. Hendriksen Etten
W. Kempers Ulft
B.A. Klein Holte Ulft
J.W.E. Kok Ulft
R. Teunissen ULFT
Th.J.Th Wensing Ulft
P. van Wijngaarden Ulft
J.M.H Kempers Ulft
A. Geerts Ulft

E. Giesen Gendringen
G. Stevering Ulft
M. Daals Ulft
C. Braaksma Ulft
J.C. Helmink-Delsing
Ulft
R. Evers Ulft
P. Rougoor Ulft
Th. Feukkink Ulft
H. Wensing Anholt
F. Postma Ulft
R. Peters Ulft
Th. Peters Ulft

C. van Mierlo Ulft
Mevr. van de Kragt Ulft
M. Peters Ulft
P. Westerhof Ulft
K. Gerritsen Ulft
M. Hendriksen Ulft
P. van Toor Ulft
P. van Lierop Ulft
J. Hegeman Ulft
B. Hogenkamp Ulft
W. van ‘t Hul Ulft
M. Sewalt Ulft
P. Lamers Gennep

H. Verbeeten Ulft
P. Boerkamp Ulft
A. Sewalt Ulft
G. Wijnia Ulft
I. Peters Ulft
C. Sewalt Ulft
T. van de Pavert Ulft
Y. van de Pavert Ulft
F. Ruesink Ulft
F. Horstik Gendringen
D. Disbergen Ulft
P. Disbergen Ulft
T. Menke Ulft

Tegen inlevering van deze bon krijgt u
14 ballonnen voor € 0,79 bij Action Ulft.
Versier uw huis en word het
leukst versierde huis van Iseldonk !
Geef u op via
straatenoptocht@iseldonk.com

Frank Molenaar nu
materiaalman bij Dam
es 1
van SDOUC ?

Raad
van Elf

Nieuw dit jaar is de
introductie van een Raad
van Elf. Het bestuur van
Stichting Iseldonk heeft
11 enthousiaste inwoners
van Ulft bereid gevonden
om zitting te nemen in
deze nieuwe formatie.
Iseldonk wil hiermee
graag meer inwoners van
Ulft enthousiast maken
voor het carnavalsfeest
en hoopt dat het in het
leven roepen van deze
Raad van Elf zal bijdragen
aan het in ere houden van de carnavalstraditie.
De Raad van Elf begeleidt de stadsprins tijdens alle activiteiten gedurende
het carnaval. Tijdens de carnavalsoptocht vergezellen zij tevens Stadsprins
Edwin den Eerste en zijn hofhouding op de praalwagen. Op deze manier
hoopt Iseldonk de stemming en feestvreugde te kunnen verhogen voor
een grotere groep Iseldonkers.
Tijdens de pronkzittingsavond op de vrijdag werd de Raad van Elf officieel
geïnstalleerd.
De leden van de Raad van Elf zijn gekleed in een zwart pak met een blauwwit schuitje op het hoofd. De groep staat onder leiding van Ton Knaven.
De overige leden zijn: Berto Klein Herenbrink, Freddy van der Heijden,
Leroy Arends, Marc Huntink, Rick Stegeman, Robin Marcus, André Sewalt,
Roel Marcus, Wilbert Anthonijsz, met als vast reserve-leden: Patrick
Rougoor en Pascal Boerkamp.
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Floormanagers

Nieuwe Dansgarde: Sparkles

Dansgarde
Neuw York
Girls

Dansgarde B

-ware

Cheerleaders

Proclamatie
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Ik, Prins Edwin de Eerste, bun de 40e stadsprins van Iseldonk bi’j de
gratie van de Prinsencommissie en het bestuur van Iseldonk geef ik
te kennen en te verstoan dat:
Ten negende

Ten vijfde

An ut Mezenpad in Oer het mien wiegske gestaon.
Moar noa mien jeugd bun ik verder op zoek gegoan.
Samen met mien vrouw Rolinka wonen wi’j now an de
Gietijzerlaan.
Nee lu’j daor zu’j mien veurleupig nog niet vort zien gaan.

Buurman en buurman van de Gietijzerlaan die hebben jullie hier
veur ow staon.
Al zeven jaor lang hebben Freek en ik niet naor de Rijdende
Rechter hoeven gaon.
In die jaoren waren wi’j al veur menig tuinfeestje te porren.
Maor naor ut weglopen van 30 liter bier, waren de plantjes wel an
ut verdorren.

Ten tweede

Ondanks dat ik in Oer ben geboren en getogen.
Heb ik al snel veur het juiste pad gekozen.
As schutter loop ik dan ook met, met de schutterij van de Pol.
En St. Joris speelt in mien dagelijkse leaven dan ook een grote
rol.

Ten zesde

In 2015 wist ik tijdens de Polse kermis de koningstitel te behalen.
En heb ik een jaar lang als koning mogen stralen.
Moar 1 titel was wat aan de magere kant.
En werd daarum dan ook moar schutterskoning van Gelderland.

De café’s in Ulft, daor is niet
veel meer van overgebleven.
Afgelaopen jaor is d’r alweer
een opgeheven.
Moar bi’j Gervers daor mag ik
zo af en toe graag ff aan de bar
hangen.
Om wat geluud uit de jukebox
en de verhalen van Michel op
te vangen.

Ten tiende

Mien hofhouding is dan ook geheel van Polse bloed.
En hebben ruime ervaring met carnaval en feest vieren, dus dat
komt wel goed.
Mien adjudanten zun koning Bennie Jansen en ex-koning Freek
Roes.
En met hofdames Jony Vredegoor en Marlot Koster is ut feestje
nog lang niet schluss!

Ten zevende

Sinds veurig jaor zun d’r in Iseldonk mooie paolen neergezet.
Die kunnen jullie niet ontgaon zun of hebben jullie niet opgelet.
Die hoogspanningsmasten zun niet echt een aanwinst veur de
Achterhoek.
Moar zonder stroom lees i’j in het donker geen boek.

Bij ons neaven an de DRUlaan wurd now ook flink
gebouwd.
Binnen een paor maanden hebben ze doar al 6 verdiepingen uut
de grond gestouwd.
Maor lu’j van de gemeente hebben jullie bi’j ut vergunnen liggen
slaopen?
Ze staon mien zodadelijk van ut balkon in de achtertuin te
gaopen.

Ten vierde

Ten achtste

Ten elfde

Ten derde

De hoedjes van de hofdames hadden dit jaor nog heel wat voeten
in de aarde.
Stad en land zijn afgezocht, wat de kledingcommissie ernstig
zorgen baarde.
Geen idee waor ut an lag, maor waarschijnlijk het hersen
vermogen.
Gelukkig zun d’r net op tied nog wat hoedjes via Ali Express
ingevlogen.

Bi’j ut bouwterrein van de Sluis steet now ook weer wat te
gebeuren.
Of zun die keten er alleen maor neergezet om de lu’j te
choqueren?
Zullen de bouwvakkers dan now eindelijk aan de slag gaon.
Dan kump de entree van Ulluf d’r heel wat beater bi’j te staon.

De Tarwestraat, ofwel de Zaodzakkens
traot in de carnavalstied, is met un milieuplan gestart.
Dit plan kwam uut de
kaoker van de bewoners zelf. Op de jaor
lukse Zaodzakkendag
waorin ‘n fietstocht één van de ond
erdelen is, werd de
opmerking gemaakt: “Wat is fietsen
toch gezond en milieuvriendeluk”. Geliek kwam de opmerki
ng: “Waorum maken
wi’j toch van die wie’je vakantiereiz
en zoas met de auto,
bus of un vliegtuug. Wi’j kunt
toch hier in de buurt
blieven?”

Gemeente gaat
fietsborden
updaten
t een groot
De Gemeente Oude IJsselstreek gaa
. Het gaat
aantal verkeersborden vervangen
spad aanom de verkeersborden die een fiet
staat een
duiden. Op deze bestaande borden
herenfiets met een tussenstang.
deze verVolgens burgemeester Van Dijk zijn
en zullen
keersborden niet meer van deze tijd
derneutrale
ze vervangen worden door gen
borden
gemeente
De gemeente wil hiermee als eerste
n gendervan Nederland alle verkeersborde
neutraal hebben.
zien is nog
Hoe de nieuwe borden eruit gaan
ontwerpers
niet bekend. Er zijn verschillende
mee bezig.
richting de
Hiermee hopen we goede stappen
eester Van
toekomst te zetten zegt burgem
derneutrale
Dijk. Er zullen nog zeker meer gen
komen,
maatregelen
maar daarover later
meer.
Hiernaast het huidige
verkeersbord, dat binnenkort uit het straatbeeld zal verdwijnen.

Joa wi’j kun’t!

Aldus bekend gegeven te Iseldonk op vrijdag 19 januari 2018.

De Zaodzakkenstraot bouwt ’n weekendhuuske

Mooie umgeving, rustig en hier ku’j
van alles doen. Bernad,
hier uut de straot , wist aan de rand
van ut Landfort un stuk
grond te pachten vuur minimaal 20
jaor. Enkele kerels uut
de straot zun al wat waeken bezig um
de droom van de straot te verwezelukken: un weekend
-vakantiehuuske. Der
kommen zonnepanelen en un warmwa
terboiler op ut dak,
zodat wi’j in eigen energie kunnen veur
zien. En alles kan op
de fiets. Want smargens haal i’j lekk
ere harde breudjes in
Anholt. Mo’j der boodschappen bi’j
hemmen, fiets i’j effen
naor Gendringen of breng die geli
ek met uut Anholt. De
straot lup der al mooi warm veur. Van
af begin mei t/m end
augustus is ut rooster veur de families
uut de straot al helemaol volgeboekt . Achter in de mao
nd september zun nog
enkele dagen vri’j. Mochten der enke
le mensen uut Ulft of
umgeving interesse hemmen, nem dan
gerust contact op

An al het gelul kump zo langzaam aan een end,
Dat zun ze bi’j de gemeente in ieder geval niet gewend.
Wi’j gaon d’r in ieder geval veur, op die feestneus.
En vieren carnaval 2018 met de leus:

Seniorenpronkzitting Ulft

Vrijdag 9 februari a.s. 19.19 uur

Dit jaar zal op carnavalsvrijdag voor de 30e keer de
Iseldonkse seniorenpronkzitting plaatsvinden. Tijdens
deze traditionele seniorenavond wordt er een gevarieerd
programma aangeboden voor 55-plussers. Veel senioren
zijn al sinds hun jeugd betrokken bij het Iseldonkse carnaval en willen ook anno 2018 graag het Iseldonkse carnaval (her)beleven.

met ut bestuur van de straot, die ku’j
bereiken onder zaodzakkenhuuske@gmail.com. Der zitte
n natuurluk wel wat
kosten aan verbonden waorvan deze
opbrengst weer ten
goede kump veur ut onderhold en
um meer van die weekendhuuskes te kunnen bouwen, zoda
t meerdere families
tegeliek op vakantie kunnen of un wee
kendje weg.
In de Zaodzakkenstraot zeggen ze dit
jaor:

Jao wi’j kun’t

Wi’j maken ut

Stadsprins Edwin den Eerste en jeugdprins Jens den
Eerste en de hofhoudingen zullen de senioren welkom
heten. Lokale artiesten zoals The Nothings, Old en News,
La DaKaWeRi’s, Blues Brothers, Gradus Tromp, easyJet
en de Ulftse Strangzangers staan op het programma van
deze pronkzittingsavond. Dansgarde Iseldonk verzorgt,
met haar meer dan 60 jeugdleden, tijdens deze avond
diverse dansoptredens. Als afsluiting zal er een gastoptreden zijn van onze lokale Iseldonkse zanger Dave van
de Schuur.
De avond start om 19.19 uur. De zaal is open vanaf
18.30 uur. Entree € 2,50.
Voor senioren die niet in staat zijn om met eigen vervoer
naar de DRU Cultuurfabriek te komen is er gratis vervoer
beschikbaar. Men kan zich op laten halen en na afloop
van de seniorenpronkzitting weer thuis laten brengen.
Rolstoelvervoer is helaas niet mogelijk.

Zol Yvonne
dit wel
wetten?

Reserveren voor deze avond is niet nodig, maar aanmelding stellen wij wel zeer op prijs. Dit kan via Cees
Braaksma, telefoon 0315-685924. Tevens kan daarbij
worden aangegeven of u gebruik wilt maken van het
aangeboden vervoer. Denk daarbij svp ook aan het opgeven van het afhaaladres.
De seniorencommissie heet u van harte welkom en wenst
alle senioren een fijne en gezellig avond!

trole
Hoofdluiscon
Senatoren

De Jantjes tijdens de seniorenpronkzitting in 2017

DE ULFTSE KRANT

PAGINA 13

ISELDONKSE CARNAVALSKRANT

Carnaval bij de Szoepstengels
Carnaval bij de Szoepstengels, zoals altijd weer vanouds
gezellig en vol met goede muziek, alles mag en niets hoeft.
Voor 2018 regeert onze Prinsz Dirk den Eerste
over de Szoepstengels en onze residentie het Hemeltje. Wat
is er te doen bij de Szoepstengels dit jaar? Nou, dat gaan we
je piekfijn uitleggen.

HalfvastenLeutop dinsdag-

Carnaval stopt niet
avond, maar gaat op de helft van
de vastentijd nog even door. De
Iseldonkse Muzikanten organiseren na een succesvol halfvastenleut in 2017, nu voor de tweede
keer dit bijzondere optreden, en
wel op zondag 11 maart 2018.
We gaan even “nagenieten” van het carnaval.

Zaterdag 10 februari speelt de band The Bree het dak eraf
met heerlijke rock muziek. Zondag 11 februari komt de band
Blush de tent plat spelen met heerlijke disco en soul muziek.
Op maandag avond 12 februari komen de dames en heren
van Bugs ‘n Bones het zweet in de bilnaad spelen. Dus kom vooral langs!
Elke avond begint om 21:11 uur, de entree is vrij en het speelt zich natuurl
ijk allemaal af in onze
residentie zaal het Hemeltje in Ulft. Wees er elke avond vroeg bij want tussen
21:00 en 22:00 geld
er een speciale aanbieding: 12 munten voor 20 euro!
Uiteraard zullen de Szoepstengels de Szoepstengels niet zijn als er geen
ludieke dinsdagmiddag
activiteit wordt gehouden. Dit jaar wordt het Hemeltje omgetoverd tot El
Pablo Eszco-Bar. Pinata
meppen, Tequila zuipen en ben jij HOT genoeg voor de peper-challenge?
Kom ook gezellig langs
en win grote prijzen! Kortom een vol programma voor de alternatieve carnava
list! Kijk voor meer
informatie op onze Facebook pagina of op www.szoepstengels.nl.
Kom gezellig langs bij de Szoepstengels!

Chanine en Jony nemen stokje
over van Theo Wensing

De muzikanten brengen deze middag een gevarieerd programma, met carnavalsmuziek, meedeiners en feestnummers voor jong en oud.
Het geheel wordt op een ludieke manier aan elkaar gepraat door René
Verhey, bekend van WVG-fanfare en KatZmaV.
Het beloofd weer een sfeervolle middag te worden, waarbij de lachspieren
ongetwijfeld geprikkeld zullen worden door buutreedner Niels Berendsen
uit Etten, één van de oprichters van CV de Deurzetters uit Etten.
s
Vorig jaar heeft hij bewezen wat hij in zijn mars heeft. Hij heeft vele creatie
waaronder de bekende “Pastoor Pielemuis”.
De Iseldonkse Muzikanten zijn opgericht in februari 1986. Begonnen als
dweilorkest en waren jarenlang het hofkapel van de Stichting Iseldonk. Na 14
jaar hebben gedweild, is de overstap gemaakt naar het huidige blaasorkest.
e
De Iseldonkse Muzikanten hopen, dat “iedereen” die zin in een gezellig
tje’
middag heeft, al dan niet uitgedo(r)st, te mogen begroeten in het ‘Hemel
te Ulft van Alard Ross.
Aanvang 14:05 uur. (deuren open vanaf 13:30 uur)
De entree is natuurlijk gratis.
Verdere info. www.iseldonksemuzikanten.nl, Facebook en 06-20748999

Jeugdcarnaval 2018

Preses Theo Wensing van Stichting Iseldonk is inmiddels ruim zijn pensioengerechtigde
leeftijd gepasseerd. Tijdens de 11e van de 11e viering 2017 was het dan ook tijd om het
spreekwoordelijke stokje over te dragen.
Theo zorgde voor een daverende verrassing om een vrouwelijk duo te presenteren als
nieuwe preses.
Wij wensen Chanine van Aken en Jony Vredegoor veel succes met deze nieuwe uitdaging.
En zeg zelf, dat jasje past ons toch allemaal !

Na een aantal jaren een jeugdprinse
s aan het roer , dit jaar
weer een jeugdprins die met de scep
ter zwaait. De jeugdprins
en hofhouding zijn dit jaar afkom
stig van de Mariaschool.
Aan de zijde van onze stadsprins gaa
n ze volledig mee in het
Iseldonkse Carnaval. Tijdens de dru
kbezochte pronkzitting
op zaterdag 20 januari jl. is jeugdpr
ins Jens den Eerste aan
het grote publiek gepresenteerd. Voo
r de jeugd is het daarna
wachten tot de start van het carnava
l. Wel is er inmiddels een
bezoek gebracht aan het prinsentref
fen in Nijmegen, waar
de grote prinsenfoto voor de Gel
derlander is gemaakt. Na
afloop nog even naar de Mc Donald
’s voor een snack.
Vrijdag 9 februari zal er in de vro
ege ochtend een bezoek
brandweer actief te worden gebracht aan de deelnemende basisscholen
Na ruim 20 jaar bij de vrijwillige
in Ulft,
later in de ochtend zal de jeugdpr
gedoofd.
onkzitting voor de basiszijn geweest is het vuur eindelijk
me hand van al dat schoolleerlingen in de popzaal plaatsvinden. De jeug
Fysieke klachten zoals een lam
d zal
een punt achter de dag afsluiten met het bijwonen van de Iseldon
kse
spuiten heeft Marcel gedwongen
seniorenpronkzitting. Op de zaterdagmi
zetten.
ddag zal de officiële
zijn maatschappelijke carrière te
zijn gezin en hond sleuteloverhandiging plaatsvinden en de uitreiking
Marcel heeft nu meer tijd om aan
van de
Uutschieter. In de avonduren zullen
horeca en buurtvereniFikkie te besteden.
gingen worden bezocht. Op carn
avalszondag is de jeugdprins en gevolg present in de optoch
t, voor het eerst geheel
met Raad van Elf op een eigen wag
en. Met aansluitend de
prijsuitreiking in de popzaal van de
DRU. Op Rosenmontag
is er het traditionele bezoek aan zor
gcentrum Debbeshoek,
waar de ouderen enorm van geniete
n. Dinsdagavond is de
afsluiting met het Mientje verbrande
n en nog even boemelen
tot middernacht. Op de woensdago
chtend wordt de jeugd
weer verwacht op het gemeentehuis
voor het inleveren van
de sleutel en iedereen mag daarna
gaan dromen over hoe
mooi het was!
Carnavaleske groeten, Jeugdcommis
sie Iseldonk

Ria Braaksma en
Diny van de
Marcel Sewalt na 20 jaar
Schuur ondergaan eindelijk uitgerukt
verjongingskuur
Om de verjonging van Stichting Iseldonk kracht bij te
zetten hebben Ria Braaksma en Diny van de Schuur
een verjongingskuur ondergaan.
Achter gesloten deuren van Wellness centre de Blenk
hebben Ria en Diny zich tegoed gedaan aan mineraalwaterbaden en zeewaterbaden.
Met name gezichtsmassage waarna de huid bedekt
werd door komkommer en blaadjes sla heeft wonderen verricht.
Voorzitter
Cees
Braaksma
is in zijn
nopjes met
zijn
hernieuwde
harem.

M ie n tj e en A ge li n k
o n d er éé n d ak !
De meeste Iseldonkers zullen het al wel hemmen
geheurd. Helaas geet dit joar de carnavalsmis op
zondag niet deur. Reden hiervan is de inbeslagname van de kerk als uitvaartcentrum deur de firma
Agelink. Wel hét elk noadeel ook zien veurdeel. “De
Sleegstroat” hét now oaverlegd dat “Mientje” tijdens de carnavalsdagen wel in de kerk mag kommen. Dit zodat zi’j dan tijdens de letste dagen in
Iseldonk in alle rust de carnaval kan loaten passeren. De organisatie van Stichting Iseldonk én de
Sleegstroat zullen op carnavalsdinsdag um 20.00
uur op het pleintje van Mecking Sport stoan. Onder
leiding van Stadsprins Edwin I , Jeugdprins Jens I
en de prins(es) van ”De Sleegstroat” zullen wi’j
gezamenlijk in een stoet richting café ’t Hemeltje
goan um doar ”Mientje” te verbranden. Dit alles
onder muzikale begeleiding van dweilorkest “Over
de Rooie”. Hierop volgend goan wi’j met z’n allen
bij ’t Hemeltje noar binnen um vanaf deze plek de
letste carnavalsoavond in Iseldonk te beleaven. !

De ”Zatte” Draken

Ook in 2018 zijn de Zatte Draakjes
gedurende de carnaval weer overal
te spotten.
Aangezien de Zatte Draakjes geen
vaste woon-/verblijfsplaats hebben
tijdens de
carnaval, is het voor u wellicht raadza
am om verder te lezen, zodat u weet
waar u
de grootste kans heeft om dit jaar een
heuse Zatte Draak in het wild te spo
tten. Ze
zullen te pas en te onpas opduiken
bij de Pol, bij ‘t Kroegje, bij de Veldm
uis
, bij de
Szoepstengels, bij Veels en ga zo ma
ar door! Ook in menig eetgelegenhe
id in Ulft
kunt u dit jaar de Draakjes zomaar
tegen het lijf lopen, want een honger
ige
Draak
maakt een Zatte Draak! Tot slot kun
t u de Zatte Draakjes weer bewond
eren in de
optocht, want ook dit jaar lopen zij
traditiegetrouw weer mee!
Er zijn dan tevens
echte kleine Zatte
Draakjes te zien,
waarbij het carnavals-drakenbloed al
jong door de aderen giert. U merkt
het al: zonder Zatte
Draakjes geen Ulfts
carnaval!
Succes
met Draken spotten
en mocht u er wat
tegen het lijf lopen:
drink eens een biertje met ze!

Alaaf!!
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Programma
Carnaval Iseldonk 2018
Vrijdagmorgen 9 februari
11.00 uur Jeugd Carnavalsmorgen Popzaal DRU Cultuurfabriek
m.m.v. de Mariaschool, de Oersprong en Jeugdprins Jens de 1e.

19.19 uur Senioren Pronkzitting Popzaal DRU Cultuurfabriek.
m.m.v. diverse bekende Iseldonkse artiesten.

Zaterdag 10 februari
14.41 uur Sleuteloverdracht

Aansluitend uitreiking van “de Uutschieter”, Popzaal DRU Cultuurfabriek.

20.11 uur Carnavalsbal

Bij Café de “Veldmuis” in Ulft m.m.v. Dj Daryl, Entree gratis

Zondag 11 februari
13:11 uur Optocht Iseldonk (Let op!! Nieuwe route)

Tijdens de optocht zijn de aanliggende cafés geopend!!
Aansluitend prijsuitreiking en After-Optocht-Bal Popzaal DRU
Cultuurfabriek, m.m.v. D.J. Johnny Hoogland.
Tijdens het After-Optocht-Bal een spetterend optreden van:

Tonny Magendans en Michel Wolsink

Maandag 12 februari
10.11 uur Carnavalsmorgen in de Debbeshoek
13.19 uur Dweilen in Iseldonk

Bezoeken van de diverse Horeca gelegenheden en C.V. de Pol.
Vertrek vanaf het Hemeltje.

Dinsdag 13 februari
19.45 uur Pop-verbranden Verzamelen in de kerkstraat op het plein

voor Mecking Sport, m.m.v. “Over de Rooie”
Aansluitend Afsluitavond. Bij café het “Hemeltje” in Ulft m.m.v. diverse dweilorkesten.

00.00 uur Afsluiting van het carnaval 2018

Art
ies
ten
we
lkom
Ieder

jaar organiseert Stichting Iseldonk haar
pronkzittingen. Deze avonden zitten vol met
optredens van diverse Iseldonkers. Lijkt het je
leuk een keer een optreden te verzorgen? Neem
dan contact op met de pronkzittingscommissie via
info@iseldonk.com

UitgWelek
i’j t:

Joa wi’j
kun’t

Iseldonk

maken
ut

Iseldonk

2018

DRU (graai)
cultuurfabriek
het Ibiza van
het oosten
Carnaval 2017 stond voor Stichting
Iseldonk in het teken van de zon.
Met een zonnig thema en dito leus
ging Iseldonk stralend het carnavalsseizoen in.
De Dru (graai)cultuurfabriek paste
zich naadloos aan het thema aan en
dreef de consumptieprijs op tot ongekende hoogte.
Wat ze in Ibiza kunnen, kunnen
wij in Ulft ook, moet er gedacht zijn.
Een echte Achterhoekse ondernemer
past zich echter aan de sfeer aan.
Met een normale consumptieprijs
had de Dru (graai)cultuurfabriek
pas echt de zon gezien, de omzet
zou ongetwijfeld verdubbeld zijn
geweest.

2018

Nieuwe
Stadsprins-ES
2019?

Collecte tijdens
de optocht

Tijdens de komende carnavalsoptocht zal er weer
gecollecteerd worden door
Stichting Iseldonk. De
opbrengst van deze collecte komt geheel ten goede
van het jeugdcarnaval in
Ulft. De collectanten zullen
hun uiterste best doen om
zoveel mogelijk geld voor
dit doel op te gaan halen.

Uw gift is hierbij van
welkom!! Wi’j
harte
wi’j
Joa
kun’t

Iseldonk

2018

maken
ut

Iseldonk

2018

Meer foto’s van het Ulftse Carnaval op

jAlbum

Zoeken op Iseldonk
Seniorenflat DRU voor vergrijs
de Ulftenaren

Ulft – De nieuwbouw van de seni
orenflat naast de DRU is al flink
van
start gegaan. De contouren zijn al
goed zichtbaar, maar dit is pas het
begin. Aangezien de nieuwbouw
gericht is op het huisvesten van vele
vergrijsde Ulftenaren, zal de uite
indelijke oplevering nog even gaa
n
duren. Vele senioren uit Ulft hebben
meegeloot naar een van de prachtige woningen. Er zijn al enkele nam
en bekend van de nieuwe bewone
r:
Jos & Gusta Cornelissen, Stef & Rita
Heister en Toon en Marijke Schreur
zullen enkele van de nieuwe bewone
rs worden van de flat. ”Dichtbij het
centrum en op loopafstand van de
DRU, ideaal!” vertelt Cornelissen.
De
flat zal van alle gemakken worden
voorzien, zodat het de senioren van
Ulft aan niets zal ontbreken. Er kom
t een lift, sauna en zwembad in met
daarnaast een aparte bewegingsru
imte, waar Marcelino Ketelaar wek
elijks de Ulftenaren in beweging zal
houden (en zo komt hij zelf ook nog
eens in beweging). Ook komt er een
aparte ruimte voor het parkeren van
de rollators en rolstoelen, een steu
nkous-wasserette en de verbinding
met de kerktelefoon zal door de nieu
wste apparatuur optimaal zijn! “Wi
j
kunnen niet wachten tot de opleveri
ng!” vertelt Heister enthousiast.

Ron Prinsen naar
F.C. Barcelona!

tballer Ron Prinsen, o.a.
De in Ulft wereldberoemde voe
transfer van SDOUC naar
bekend geworden van zijn
ona.
GWVV, gaat nu naar F.C. Barcel
t zijn vriendin, vertrekken
me
Eind maart zal Prinsen, samen
erdere bezienswaardignaar Barcelona. Ze gaan me
dion van F.C. Barcelona
heden bezoeken, maar het sta
punt van deze citytrip.
vindt Prinsen toch wel het hoogte

Dit zijn de sponsoren van de carnavalsoptocht 2018

Gergotal BV, Evers Financiele diensten, Café Bar Het Heme
ltje, Autobedrijf Geer t Stevering, Eten bij André, Kempers
Outlet, Nordic
Fire, Klomberg Assurantiën en Regiobank, Tiggelovend-Ko
k, Schilderwerken Tonnie Feukkink, Bruil Vastgoed-Onderh
oud, Garage
F. Winkelhorst Ulft bv, Hendriksen Prefab bv, Timmerfabriek
Hendriksen bv, Henku bv, Bouwbedrijf Gert Jansen bv, Rudie
Jansen
Schilders, R.P.M. Bouw b.v., Heutinck Juwelier - Optiek, Shoe
by Fashion, Hyscon Zuid-Oost Gelderland, Kok Renovatie
Spec
ialist,
Schildersbedrijf Theo van de Pavert, TCU, Autobedrijf Fraze
r, Hoveniersbedrijf Niek Horstik, Bourgondiën - Kok , Meub
elstoffeerderij
Peters, Filta Fry Plus, Halberg accountants en adviseurs, Peter
s Interieur, Bedrijfswagens Paashuis, Bakkerij Theo Hendriks,
Globe security, AG Auto’s, , Hairstyle Rimo Silvolde, Aannemingsbe
drijf Gerritsen Ulft BV, Voegbedrijf Schepers, Bruins Bouw
&
Uitvo
ering Ulft,
Wensink Doetinchem Mercedes, Algemeen Pallet Centrum
BV, Ratering Technische Groothandel, Terborgse Wijncentra
le,
Wijnh
andelSlijterij Schoemaker, Hair by Sabine, Bakkerij Tonnie Knipp
enborg, CD Reclame, Tuincentrum Putman, Drukkerij IJsels
troom

