
ISELDONKSE 
CARNAVALSKRANT
Editie 2017 met prins Gerard den Eerste

PRINS GERARD KAN 
NOG NIET LANG UUT
Als de voortekenen niet bedriegen, 
kan Iseldonk deze carnaval nog 
heel wat verwachten.

Vrijdag 20 en zaterdag 21 janu-
ari waren in een bomvolle thea-
terzaal van de DRU Cultuurfabriek 
de pronkzittingen met een over-
vol programma met optredens 
die meer dan het aanzien waard 
waren. Mede hiervoor verant-
woordelijk waren Stadsprins 
Gerard den Eerste en zijn gevolg. 
Prins Gerard vertelt met veel elan 
over deze pronkzittingen.
“Het was vanaf het podium gezien 
een prachtig gezicht om al die 
mensen te zien reageren op alles 
wat op het podium gebeurde. Het 
was natuurlijk ook niet niks. De 
buut, zang, dans en muziek zijn 
in Iseldonk al jarenlang van een 
bovengemiddeld niveau. Ik kreeg 
helemaal kippenvel (korrel 11) 
op zaterdagavond toen ik hand in 
hand met mijn dochter (jeugdprin-
ses Floor - waarover later meer) 
het podium opkwam onder een 
oorverdovend applaus. Zeer ver-
eerd was ik om na mijn installatie 
als eerste te worden gefeliciteerd 
door Burgemeester Otwin van Dijk. 
Heel bijzonder!”

Gerard 
Wijnia, 41 jaar geleden geboren in 
Enkhuizen, getrouwd met Vroka en 
vader van een dochter en 2 zonen. 

Na 6 jaar als beroepsmilitair bij de 
luchtmacht te hebben gewerkt, 
heeft hij de switch naar de bevei-
ligingsbranche gemaakt. De 
beveiliging is onze prins op het lijf 
geschreven en met een bagage van 
18 jaar ervaring in de collectieve 
en mobiele beveiliging onderzoekt 
hij momenteel de mogelijkheid om 
een eigen bedrijf te starten. Dat 
wordt op termijn dus een prinse-
lijke beveiliger. 

Na een aantal jaren de prinsenbus 
van Iseldonk bestuurd te hebben 
en zich voor de jeugdcommissie te 
hebben ingezet voor het jeugdcar-
naval, is hij nu dus de grote baas. 
”Dit jaar is voor mij dubbel bijzon-
der omdat mijn dochter Floor op 
de nieuwe school ’De Oersprong’ 
tot jeugdprinses is gekozen en 
zoon Daan daar adjudant is,” aldus 
een enthousiaste prins.
Ruben Peters en Bas Hogenkamp 
zijn dit jaar de adjudanten. Ruben 
Peters, van Peters Interieur in Oer, 
kent de klappen van de zweep. In 
2011 was hij adjudant van Prins 
Theo de Zesde en dat was zijn 
vader. ”Carnaval is bijna net zo 
mooi als het inrichten van een 
woning,” vertelt Ruben vol passie. 

Bas Hogenkamp is vrachtwagen-
chauffeur van beroep en hoofdco-
ordinator van de Iseldonkse car-
navalsoptocht. Ook Bas kent het 
vak want hij was in 2013 adjudant 
bij Prins Wilco den Eerste. ”Door 
de vele wegwerkzaamheden in 
Ulft moest de route van de carna-
valsoptocht worden aangepast. 
Wij hebben aardig moeten puz-
zelen, maar in goed overleg met 
de gemeente is dat prima gelukt. 
Iedereen die in het verleden een 
vaste stek langs de route had, 
moet de routeomschrijving, die 
ook in deze krant is vermeld, goed 
raadplegen”. 
Dan de jus voor iedere prins. Twee 
prachtige jonge vrouwen met een 
ontwapenende uitstraling. Isa 
Aalders studeert Ondernemen en 
Economie op ’de Wesenthorst’. 
Ze voetbalt bij v.v. Ulftse Boys 
in de B1 en danst bij CV De Pol. 
”Isa was in 2013 jeugdprinses 
van Dobbeldonk. “De pronk-
zittingen waren prachtig en ik 
verheug me op alles wat nog 
komen gaat.” Floor Bruens doet 
op ’de Wesenthorst’ Mavo 4. 
Ook Floor heeft het voetballen 
bij v.v. Ulftse Boys geleerd en 
speelt nu bij FC Gelre in Wehl. 
Na de Iseldonkse dansgarde 
danst Floor nu ook bij CV De 
Pol. In 2013 was ze hofdame bij 
jeugdprins Wessel. ”Laat maar 
komen, ik ben er klaar voor.”
De prins en zijn gevolg heb-
ben een zeer hoog Ulftse Boys 

gehalte. Prins Gerard en adjudant 
Bas trainen daar jeugdelftallen en 
adjudant Ruben is sponsor. 
Over de hofdames hebben we ’t 
al gehad. Het moge duidelijk zijn. 
De vonken zullen er deze carnaval 
vanaf vliegen. Het gehele team 
staat te trappelen van ongeduld. 
Ze kunnen nauwelijks wachten. 
Prins Gerard: “Maar we heb-
ben nog heel veel energie nodig 
de komende dagen. Allereerst 
het bezoeken van de wagenbou-
wers, donderdagavond naar ’t 
Ziekenhuusbälleke van v.v. Ulftse 
Boys. Vrijdagmiddag het jeugdcar-
naval en ’s avonds in de popzaal 
van de DRU Cultuurfabriek het 
seniorencarnaval. Zaterdag de 
sleuteloverhandiging en de uitrei-
king van ’de Uutschieter’ aan Piet 
Sluiter. ’s Avonds het bezoek aan 
alle verenigingen. Zondagmorgen 
is er de carnavalsmis in de kerk 
van Oer en ’s middags de optocht. 
Maandagmorgen bezoeken we 
’Zorgcentrum Debbeshoek’ en de 
rest van de dag staat in het teken 
van dweilen. Dinsdag bezoeken 
wij verschillende adressen en tus-
sendoor het invullen van verplich-
tingen. ’s Avonds het verbranden 
van Mientje en daarna de afsluiting 
van het carnaval in ‘Het Hemeltje’. 
Woensdagmorgen brengen wij 
de sleutels weer terug naar het 
gemeentehuis. Daarna een paar 
harinkjes happen en misschien nog 
een paar biertjes en dan is voor 
ons het carnaval echt over!”

Wij hebben nog een laatste vraag 
aan Prins Gerard. Wat gaat u don-
derdag en de dagen daarna doen? 
”Ik denk dat ik vanaf woensdag-
avond redelijk versleten ben, dus 
vanaf dat moment GA IK LEKKER 
LANG UUT.”

Note:
Beleef samen met Prins Gerard de 
avonturen op zijn Facebookpagina 
@PrinsGerard

Iseldonk, februari 2017

Riddaktie

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!!

De riddaktie

Programma Carnaval
Vrijdag 24 februari 11.oo uur

JEUGDCARNAVALSMORGEN

Popzaal DRU Cultuurfabriek  

19.19 uur SENIORENPRONKZITTING

Popzaal DRU Cultuurfabriek 

Zaterdag 25 februari 14.41 uur

SLEUTELOVERDRACHT EN 

UITREIKING DE UUTSCHIETER

Popzaal DRU Cultuurfabriek  Entree gratis

20.11 uur CARNAVALSBAL 

Café De Veldmuis Ulft    Entree gratis

Zondag 26 februari 10.49 uur

CARNAVALSMIS Antoniuskerk Oer

13.11 uur CARNAVALSOPTOCHT

vertrek vanaf het Zwarte Plein

Aansluitend  AFTEROPTOCHTPARTY

Popzaal DRU Cultuurfabriek

Maandag 27 februari 10.11 uur

CARNAVALSMORGEN Debbeshoek

13.19 uur DWEILEN IN ISELDONK

bij diverse horecagelegenheden en CV de Pol

Dinsdag 28 februari 19.45 uur

POP VERBRANDEN en aansluitend 

AFSLUITAVOND bij het Hemeltje Ulft

00.00 uur Afsluiting Carnaval 2017
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Een interview met de 39e prins van Iseldonk

Prins Gerard de 1e 



JOY gaat weer draaien   Walter Hendrixen is sinds kort 

de trotse eigenaar geworden van de oude discotheek “Joy” in Iseldonk. Hendrixen heeft 

al meerdere horecagelegenheden, maar dit is voor hem een droom die uit komt. Hendrixen heeft 

vele jaren discotheek “de Möl” in Varsselder gehad, dus heeft hij de nodige ervaring op dit vlak. Wat pre-

cies zijn plannen zijn, is nog geheim. Er gaan al wel de geruchten rond dat voormalig dj Jantje Braam weer 

terug zal komen. Hendrixen wil er een pianobar van maken, dat lijkt op Crazy Piano’s in Scheveningen. 

Jan Braam zal plaats nemen achter de vleugel. Hij hoopt in de toekomst net zo beroemd te worden als zijn 

GROTE voorbeeld Roel van Velzen. Repertoire zal zeer divers zijn. Zowel Nederlandstalig, waaronder 

Lange Frans als ook muziek van andere grootheden kan worden gespeeld. Zoals het er nu naar uit ziet 

opent de nieuwe discotheek 1 april haar deuren.
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’Lekker lang uut‘
 
Een van de geneugten van het burgemeesterschap is dat je 
betrokken bent bij het carnaval in je gemeente. Carnaval, heb 
ik gemerkt, is in Iseldonk een werkwoord. Carnavallen dóe je, 
voor je carnaval víert.
Er moet eerst overlegd worden, een heel werk. Er moet een the-
ma bedacht worden, kleding gemaakt en de technische jongens 
beginnen al vroeg met schetsen voor de praalwagenbouw. Maar 
dat is slechts het ideeëndeel van carnaval. De wijze waarop het 
werk wordt uitgevoerd bij het carnaval van de Iseldonkers waar-
deer ik zeer: bij de Iseldonkers hoort iederéén er bij. Een motto 
dat mij zeer na aan het hart ligt.
Iedereen betrekken bij het carnaval víeren is een hele klus. 
Maar als je het goed doet, gaat veel als vanzelf. Met meer dan 100 vrijwilligers is er ook dit 
jaar een berg werk verzet door de Iseldonkers. 
Bij de pronkzitting in januari hoorde ik wat er allemaal wordt gedaan door de Iseldonkers 
om mensen bij het carnaval te betrekken: de verkiezingen op de basisscholen, het repete-
ren van de dansgarde, het bezoek aan Debbeshoek, de mis in de Antoniuskerk, het versie-
ren van alle locaties en het betrekken van de straatbewoners bij de optocht. En de oogst 
van al dat bedenk- en doewerk zullen we deze week beleven.
Na al dit werk begrijp ik ook de leus: ’lekker lang uut’: het is niet alleen drie dagen lekker 
lang uutgoan, maar ook na zoveel werk even ontspannen een feestje vieren.
Gelet op al deze werkzaamheden van de leden besef ik ook dat het voor mij als burgemees-
ter een werkje van niks is om de ceremoniële sleutel van de gemeente uit de kast te halen 
en op te poetsen. Hij wordt vol vertrouwen aan uw prins overhandigd.
Kleine moeite, groot plezier.

Otwin van Dijk, Burgemeester gemeente Oude IJsselstreek

      Grote optocht50e  
van Iseldonk 

Op zondag 26 februari trekt er voor de 50e keer de carnavalsoptocht door Iseldonk. De optocht zal starten om 13:11 uur vanaf het Zwarte Plein in Ulft (Oer).  Na afloop zal de prijsuitreiking plaatsvinden in de popzaal van de DRU Cultuurfabriek. Zoals elk jaar worden tijdens het “After Optocht Bal”  onder leiding van onze “DJ John Hoogland” de prijzen uitgereikt. Er zijn vele mooie prijzen te verdienen in de volgende categorieën: Wagens/Huurwagens Grote Groep/Kleine Groep/Individueel en Mooiste Straat/Mooiste Huus 

Meedoen en/of meelopen is gratis!  Loopt allen mee, hetzij met uw sportclub, buurtvereni-ging, familie of vriendengroep.  
Er hebben zich inmiddels alweer diverse groepen groot en klein aangemeld en het belooft dus ook dit jaar weer een mooie bonte stoet te worden!

Uw huis of straat versieren langs de optochtroute geeft niet alleen meer sfeer tijdens de optocht maar als u zich hiervoor aanmeldt wordt deze ook nog gejureerd en maakt u kans op een leuke prijs.
Geef je daarom op bij 
Bas Hogenkamp 06-34884565 of mail 
naar straatenoptocht@iseldonk.com 

Namens het bestuur van Stichting 
Iseldonk wensen we jullie allen veel 
bouw- en knutselplezier tijdens alle 
voorbereidingen.                

Let Op !! Let Op!! 
Wilt u op  

zondag 26 februari 
vanaf 13.00 uur 

de route van de optocht 
autOvrij maken.  

Namens de 
optochtcommissie 
alvast bedankt!!

Carnavalsmis 
opnieuw in de Antoniuskerk te Oer

Door de welwillende medewerking van de nieuwe eigenaar van de Antoniuskerk 

kan onze carnavalsviering gewoon doorgaan op deze locatie. Van de nieuwe 

parochie Maria Laetitia zal diaken Johan Visser ons voorgaan in deze viering 

die om 10.49 begint. Naast de Stadsprins en Jeugdprinses met hun gevolg zul-

len de Strangzangers en Dave van de Schuur hun medewerking verlenen. 

De verdere muzikale omlijsting is in de vertrouwde handen van Jan Wentink. 

Iedereen is natuurlijk van harte welkom om deze viering, al dan niet in              

carnavalsoutfit, mee te beleven.
Het belooft als vanouds weer een bijzondere viering te worden 

dus ga even “lekker lang uut” en “duik d’r in”.

Dansgarde Iseldonk heeft  dit sei-

zoen een nieuwe ”gardegroep”. 

Deze groep bestaat uit 7 meiden, 

die een gardedans  leren naast hun 

moderne dans.

Nina (16 jaar), Kiki (16 jaar) en 

Nienke (14 jaar) zijn hierover een 

aantal vragen gesteld. In het begin 

vonden ze  alle verschillende pas-

jes moeilijk, maar na veel oefenen,  

is het onder de knie en vinden ze 

het gaaf om twee geheel verschil-

lende dansen uit te voeren. Dit 

houdt dan ook in, twee keer op de avond een 

andere outfit, make up. Andere vraag was, 

wat ze het leukste vinden bij de dansgarde: 

telkens een andere dans en deze uitvoeren 

bij festivals, wedstrijden en pronkzittingen. 

Professionaliteit en moeilijkere dansen is 

sinds de komst van Daisy, hun trainster, uit-

dagend. Niet alleen het dansen is gaaf, ook 

de jaarlijkse afsluiting en het slaapweekendje 

zijn top.

Nina’s sport is de dansgarde. School volgt ze 

op de Wesenthorst. Dit jaar is haar examen-

jaar en leert ze economie. Ze zit inmiddels 11 

jaar bij de dansgarde en is hier dit jaar ook 

voor gehuldigd.

Kiki is naast het dansen ook actief in de 

sportschool. Ze volgt op het Ludger college 

haar studie in 4 HAVO. Bij de dansgarde 

assisteert ze ook bij twee groepen. Kiki is 

reeds tien jaar actief bij de dansgarde.

Nienke’s sportieve hobby is bij de dansgarde. 

School volgt ze op de Wesenthorst. Hier is 

haar richting HBR. Inmiddels danst Nienke 

drie jaar bij Iseldonk.

Op dit moment danst dansgarde Iseldonk 

haar wedstrijden op diverse festivals. Op 

deze shows vinden ze het ook leuk en gezel-

lig. Dansgarde Iseldonk telt op dit moment 

zeven groepen en met deze groepen hebben 

ze dit seizoen, net als de voorgaande seizoe-

nen, al vele prijzen in de wacht gesleept.

Vlnr: Nina Gerritsen, Kiki Monasso, Nienke 

de Vooght

Dansgarde Iseldonk

Astrid Geerts dolblij na het behalen basis verkeersdiploma van Veilig Verkeer Nederland

Op het aanrecht

Collecte 
tijdens de  
optocht

Tijdens de komende 
carnavalsoptocht zal 
er weer gecollec-
teerd worden door 
Stichting Iseldonk. 
De opbrengst van 
deze collecte komt 
geheel ten goede 
van het jeugdcarna-
val in Ulft. De collec-
tanten, Leroy Arends, 
Robin van Veelen en 
Jan Kok zullen hun 
uiterste best doen 
om zoveel mogelijk 
geld voor dit doel op 
te gaan halen. 
Uw gift is 
hierbij van 
harte welkom!! 
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Ten eerste:
Ook deze prinses komt van 
Oerse grond.
In het huis van het kappertje,  
is waar mijn wiegje stond.
Kappertje Stienissen was 
mijn opa en Prins van de 
Oerianen.
Mijn mama was zijn hof-
dame en staat hier nu vast 
met tranen.

Ten tweede (vrijdag):
Ook mijn vader loopt hier 
ergens rond.
In een zwart pak maakt hij 
het soms wel heel bont.
Hij is nauw betrokken bij het 
Iseldonkse carnaval,
En glundert nu zijn dochter 
prinses is, van dit festival
Ten Tweede (zaterdag):
Ook mijn vader loopt hier 
ergens rond.
In een zwart pak staat hij hier 
aan het front.
Samen gaan wij dit prinsen-
avontuur aan.
Ben trots als een pauw met 
koningsfazantveren.
En dit is echt geen doorge-
stoken kaart, al mochten 
mensen dat beweren.

Ten derde:
Mijn hofhouding wil ik ook 
even voorstellen,
Hielke en mijn broer Daan 
zijn mijn adjudanten,
Deze blonde jongens zijn 
ongeslepen diamanten.
Jill en Julia zullen mijn hofda-
mes zijn,
Met deze dames is de club 
compleet en hebben wij veel 
gein.

Ten vierde:
Ik dans al 6 jaar bij de dans-
garde van Iseldonk.
Van de mini’s tot aan de 
junioren, sta ik al hier op dit 
honk.
Bij Sint Hubertus blaas ik op 
de saxofoon,
Maar vandaag sta ik hier met 
de microfoon.

Ten vijfde:
Met een 4e jeugdprinses op 
rij worden de oudere man-
nen vast niet blij,
De dames binnen Iseldonk 
krijgen de macht.
Dat had Theo Wensing vast 
nooit verwacht.
Wordt het nu tijd voor pen-
sioen of moet hij het er maar 
mee doen?

Ten zesde:
Vandaag is het de eerste 
werkdag van Donald Trump 
in het witte huis,
Veel mensen houden hun 
hart vast want die vinden dat 
niet pluis.
Maar in Iseldonk kunnen de 
mensen opgelucht zijn,
Want jeugdprinses Floor de 
1e heeft wel een brein.

Ten zevende:
De Oersprong is onze nieuwe 
brede school,
Een mooi gebouw waarbij 
Oer staat als symbool.
Een extra parkeerplaats of 
een fietsenrek kon er niet 
vanaf,
Daarom staan de auto’s en 
fietsen soms wel heel maf.
Kinderen en voertuigen gaan 
kriskras door elkaar,
Dat is voor eenieder een 
groot gevaar.

Ten achtste:
Het vuilnis buiten zetten is 
een ramp geworden.
Welke zak moet nu in welke 
bak?
We hebben nu 4 kliko’s in de 
tuin,
Voor plastic, papier, groen 
en overig puin.
Ook al staan de containers 
op de achtergrond,
Ik zag ze liever onder de 
grond.

Ten negende:
Een kabelbaan tussen 
Doetinchem en Wesel, wat 
een geweldig idee.
Spanning en sensatie op 75 
meter hoogte, maar o wee..
Het bleek geen kabel-
baan maar een 
hoogspanningsmast
Grote lelijke palen in ons 
dorp, het is een groot 
contrast.

Ten tiende:
Een horrorclown, die hebben 
wij ook gehad
Dat was niet gezellig en 
hoort niet thuis in onze stad.
Bij het carnaval hoort er wel 
een echte hofnar bij.
Ik wil daarom voorstellen dat 
deze vanaf volgend jaar bij 
de hofhouding hoort.
Een Stadsprins met John 
Hoogland als nar, die scoort..

Ten elfde:
De hypes van 2016 waren 
the Bottlefip, Pokemon Go 
en the Dab.
Ook stonden er weer vele 
nieuwe spellen op de app.
Wat voor gekkigheid wordt 
dit jaar weer bedacht, of 
waar gaan wij weer naar op 
jacht?
Niemand zal het weten maar 
het wordt vast weer gaaf.
In de carnavalstijd vallen wij 
echter terug op de voorgan-
ger van de dab, ontstaan in 
1823 zeg ik u allen: alaaf

Floor de 1e Duikt d’r in
Door het bestaande roulatiesysteem tussen de Iseldonkse scholen 

Dobbelsteen, Mariaschool en Antoniuschool was het dit jaar de 

beurt aan de “oude” groep 8 van de Dobbelsteen om een jeugd-

hoogheid te leveren.
De Antoniusschool en Dobbelsteen gaan tegenwoordig onder de 

naam “de Oersprong” door dezelfde deur aan de Wilgenstraat naar 

binnen. Door de instandhouding van de oude groepen 8 van beide 

scholen leverde dit geen belemmering op om de nieuwe hoogheid 

van de nieuwe school te laten komen.

De kinderen konden zich na toestemming van de ouders inschrijven 

voor prins(es), hofdame, adjudant en raad van 11.  De leerkrachten 

hebben vervolgens middels een voorronde de nieuwe jeugdprin-

ses gekozen. Floor Wijnia, dochter van Stadsprins Gerard de 1e is 

de gelukkige die dit jaar het scepter over het jeugdcarnaval mag 

zwaaien.

Het is in de geschiedenis van Iseldonk slechts een keer eerder 

voorgekomen dat in hetzelfde jaar vader en kind stadsprins en 

jeugdprins(es) werd. In 2007 was Jan Kok stadsprins en zijn zoon 

Jasper mocht de titel jeugdprins dragen.

Het maakt het extra bijzonder omdat beide verkiezingen geheel los 

van elkaar staan.
Voor Floor was het een grote verrassing om op 20 januari haar vader 

als Stadsprins gepresenteerd te zien worden.

Floor de 1e is maar liefst de 4e Iseldonkse jeugdprinses op rij en 

gaat de boeken in als de eerste jeugdprinses van de Oersprong.

We zijn nu al benieuwd of de Mariaschool in 2018 de trend voorzet 

om een 5e jeugdprinses te presenteren of wordt het weer een prins?

In januari 2018 zullen wij het pas weten, tot die tijd duikt Floor de 

1e het avontuur in en zal er een spetterend carnavalsjaar van maken.

Optochtcommissie in de problemen
De optochtcommissie van de Iseldonkse carnaval is op zoek naar een andere locatie voor de start van de Iseldonkse optocht.Reden hiervoor is, dat er een anonieme brief is binnengekomen van een groep actievoerders. Ze dreigen de optocht te versto-ren. Ze vinden de naam van de startlocatie “Zwarte Plein” discriminerend.

De commissie heeft contact opgenomen met de eigenaar van het plein, schutterij De Eendracht. Voorzitter Tonnie Schreur zegt dat de naam al van oudsher een begrip is in Ulft. Verandering van de naam is dan ook niet denkbaar. Een andere locatie is ook erg lastig. Waar heb je zo’n mooie locatie als deze?De actiegroep heeft ook al aangegeven dat het hier niet bij zal blijven. Denk bijvoorbeeld aan de intocht van de avondvier-daagse, de Oerse kermis, Koningsdag en andere activiteiten.Mochten er ontwikkelingen zijn, dan houden we u uiteraard op de hoogte.

Carnaval bij de Szoepstengels, zoals altijd weer 

vanouds gezellig en vol met goede muziek, alles 

mag en niets hoeft. Voor 2017 regeert onze 

Prinsz Sjoerd 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. 

Zaterdag 25 februari speelt de band Hupther het 

dak eraf met heerlijke rockmuziek. Zondag 26 

februari komt Filthy Treasure de avond vullen met 

heerlijke covers waar iedereen heerlijk op kan 

dansen. Op maandag avond 27 februari komt het 

improvisatie talent Franky’s Flying Circus het 

zweet in de bilnaad spelen. Heb je verzoekjes? 

Neem ze dan vooral mee! 

Elke avond begint om 21:11 uur, de entree is vrij 

en het speelt zich natuurlijk allemaal af in onze 

residentie zaal het Hemeltje in Ulft. Wees er elke 

avond vroeg bij want tussen 21.00 en 22.00 uur 

geldt er een speciale aanbieding: 12 munten voor 

€ 20,-! 

Uiteraard zullen 
de Szoepstengels 
de Szoepstengels 
niet zijn als er 
geen ludieke 
dinsdagmiddag-
activiteit wordt 
gehouden. Dit jaar 
staan we op de 
camping. Breng je 
toiletrol, toilettas 
en zaklamp mee! 
Kom ook gezellig 
langs en win grote 
prijzen!

Kortom een vol 
programma voor de alternatieve carnavalist! Kijk 

voor meer informatie op onze Facebook-pagina of 

op www.szoepstengels.nl.

Kom gezellig langs bij de Szoepstengels!

Carnaval bij de Szoepstengels

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 een eervolle onderscheiding 
die wurd uutgereikt aan personen,groepen of 
instellingen die zich verdienstelijk hebben 
gemaakt veur de Ulftse gemeenschap.
Dit jaor zal deze onderscheiding worden uut-
gereikt aan Piet Sluiter.

De Iseldonkse Uutschieter 2017 werd in 1942 
geboren in Deurkum, maor nao enkele dagen 
mocht hi’j al naor Oer. Waor hi’j tot aan de 
dag vandaag gebleven is. Zoas gewoonluk de 
kleuterschool, de laegere school deurlopen 
en ut vuurtgezet onderwies, um un vak te 
leren.
Piet is un man met völ en un breed uuteen 
lopende hobby. Vanaf zien negende al lid van 
de fanfare KNA, waor hi ‘j begon op un 
piston en later aover ging naor de saxefoon.

Heel wat 
jaoren 
samen 
met o.a. 
Jan Mellée 
verzurg-
den hun 
de 
jeugd-
opleiding. 

Bezochten de laegere scholen om de jeugd 
antoejast te maken veur de muziek. Met de 
vogeltrek in ut veur- en naojaor is un bezig-
heid waoraan Piet völ tied aanbesteed. Dit 
um de gedragingen van de vogels van zuid 
naor noord en weer terug vast te leggen. 
Verder coördineert hi ‘j het observeren van 
broeiende weide vogels.
In 1985 kreeg Piet de inspiratie um te gaon 
boetseren met klei bij kunstenaar Jozef 
Kemperman. Deze kunst het Piet zich eigen 
wetten te maken en brengt dit al heel wat 
jaoren aover op zien cursisten. Er staon al 
diverse kunststukken her en der die van de 
hand van Piet kommen.
Denk maor aan ut bronzen beeld van Maria 
van Nassau bi’j Huize Ulft, de oorlogsmonu-
menten in Megchelen, ut Boys-Keerltje den 
uutgereikt wut wanneer men vieftig jaor 
onafgebraoken lid is van de Boys. Un schaat-
ser, destijds gemaakt in opdracht van 
schaatscoach Leen Phrommer. Dan mik Piet 
ook nog tied vri’j as vri’jwilliger in SSP-Hal 
op de DRU Cultuurfabriek.

Dit alles un beknopte opsomming aover de 
Isseldonkse Uutschieter 2017, Piet Sluiter.
Wi’j meer heuren aover de Iseldonkse 
Uutschieter dan bu’j welkom op zaoterdag-
middag 25 februari 2017 zo rond de klok van 
14.30 uur in de Popzaal van de DRU 
Cultuurfabriek waor tevens de aoverhandi-
ging van de stadssleutels aan de Stadsprins 
en de Jeugdprinses zal plaatsvinden. Dit alles 
is verpakt in un gezellig en sfeervol 
programma.

ALAAF-ALAAF-ALAAF

Iseldonkse Uutschieter 2017 

veur Piet Sluiter

Iseldonk
2017

Iseldonk
2017

Carnaval Iseldonk 2017
Proclamatie Jeugdprinses Floor de 1e
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Gemeente Oude IJsselstreek 
trekt nieuwbouwplannen in

Het college van Burgemeester en Wethouders  van de gemeente Oude 

IJsselstreek heeft besloten om per direct alle nieuwbouwplannen voor 

woningbouw in te trekken in de gehele gemeente. 
Voornaamste reden hiervan is dat B&W de overbevolking van de 

Achterhoek terug wil dringen. De woordvoerder van de gemeente legt 

uit dat de inwonersaantallen de laatste decennia sterk zijn opgelopen. 

B&W is van mening dat dit echt niet de bedoeling kan zijn van dit mooie 

stukje Nederland. De Achterhoek behoort op dit moment tot een van 

de dichtst bevolkte gebieden van dit land. Met alle gevolgen van dien. 

Voorbeelden hiervan zijn dat het parkeren bij het boodschappen doen 

nog nooit zo lastig is geweest en dat er grote wachtrijen ontstaan in de 

supermarkten.
De volgende stappen die de gemeente gaat nemen zijn het intrekken 

van de uitbreidingsplannen van de huidige industrieterreinen en het 

wegkopen van de bestaande industrie, zodat de Achterhoek weer rus-

tig en leefbaar wordt. Dit zal tevens de luchtkwaliteit bevorderen. 

Als deze ingrijpende maatregelen nog niet tot het gewenste resultaat 

gaan leiden, dan zal bekeken worden welke verdere stappen onderno-

men moeten worden. Hierbij valt bijvoorbeeld nog te denken aan het 

intrekken van agrarische bestemmingen. 

“De Sleegstroat” zal dit joar afscheid 
nemmen van prins Rick 1 (Rick Danen) en 
zal de ni’je prins(es) opwachting maken 
um de scepter te zwaaien oaver de leden 
van disse carnavals-buurtvereniging.

Op carnavalszoaterdag zal bi’j “De 
Sleegstraat” dus de laatste hoogheid van 
Iseldonk bekend worden gemaakt op de 
joarlijkse feestoavond in club/buurthuus 
’t Ruufke. Hiermet zullen de doldwaze 
dagen worden ingeleid onder toeziend oog 
van stadsprins Gerard 1 en jeugdprinses Floor 
1.
In veurbereiding van de feestoavond zullen 
de leden oaverdag gezamenlijk ’t Ruufke car-
navalskloar maken en zal tussendeur veur de 
aanwezigen worden gezurgt met een grote pan 
stamppot.
Zondags zullen de Engbergse hardlopers ’s 
margens tijdens het fruhshoppen in ’t Ruufke 
op visite kommen veur de Jägermeister en een 
verrassende warme hap. Noa de optocht zullen 
de leden weer in hun buurthuus kommen um te 
goan spätshoppen tot zolang de bar ge-oapend 
blif.

Op moandag kunnen leden mét doen met de 
Iseldonkse kroegentocht woarnoa op dinsdag in 

het teken steet van de familiedag.
De carnaval van “De Sleegstroat” zal samen 

met Stichting Iseldonk worden afgesloaten met 

het “Mientje” verbranden. Vanaf 19.45 uur kan 

iedereen zich bi’j het pleintje van Mecking 
sport zich verzamelen um precies um 20.00 

uur in een stoet te vertrekken noar café het 
Hemeltje woar de jeugdprins en stadsprinses 

samen met de hoogheid van “De Sleegstraat” 

de pop zullen aansteaken. Dit alles onder muzi-
kale leiding van dweilorkest Over de Rooie.
Het bestuur en leden wensen iedereen een hele 
fijne carnaval toe onder de leus;
“Mooi dat dat kan !”

”De Sleegstraat” viert carnaval 
met ”Mooi dat dat kan!”

Polse Carnaval met Prins Wilco 1e
Op de pronkzitting in november is Wilco Bultink gepresenteerd als nieuwe prins van 

Carnavalsvereniging de Pol. Prins Wilco zal met zijn prinses Nicole, adjudanten Hans Heister 

en Karel van de Pavert, en hofdames Ingrid Ketelaar en Nanny Reijers, tijdens de Polse 

Carnaval in het clubgebouw van St. Joris voorop gaan met de leus: 

“Wi-j zult wel zien!”

Drie dagen livemuziek op de Pol

De Polse Carnaval van CV de Pol in Ulft wordt gevierd 

met drie dagen livemuziek. De zaterdag- en zondag-

avond staan in het teken van de Ulftse Carnavalsparty 

met op zaterdag muziek van De Polband en op zon-

dag de liveband: BroodOpDePlank.

Maandagmiddag start om 12:19 uur het Touwtrekken. 

Aansluitend Frühshoppen met De Polband. 

Maandagavond tenslotte om 21:00 uur vertrek vanaf 

de residentie voor de Kroegentocht door Ulft.

Namens Prins Wilco de eerste en zijn hofhouding een fijne carnaval gewenst en graag tot 

ziens op de Pol. Alle dagen gratis entree en iedereen is welkom. 

Meer info: www.sintjorisulft.nl

Carnavalsparty Ulft 

Zaterdag 20.00 uur - live De Polband, 

Zondag 16.00 uur - live BroodOpDePlank, 

Maandag 12.19 uur Touwtrekken en Frühshoppen - liveband: De Polband 

Maandag 21.00 uur Kroegentocht Ulft

Gescheiden afvalinzameling wordt verder uitgebreid
Na de carnaval zal de gemeente Oude IJsselstreek de aan het begin van dit jaar ingevoerde gescheiden afvalinzameling verder gaan uit-breiden. Grootste redenen hiervoor zijn het overweldigende succes van het inzamelen en het grote enthousiasme van de inwoners van de gemeente. Staan er op dit moment nog maar 4 containers in uw tuin te pronken, dan zullen dit er na de carnaval maar liefst 6 worden. 

De 1e extra container zal doorzichtig zijn en zal gebruikt worden voor de inzameling van glas. Na het carnavalsgedruis zal dit zeker géén overbodige luxe zijn voor het weggooien van al uw lege flessen.De andere container heeft een carnavaleske rode kleur en zal gebruikt gaan worden voor het inzamelen van oud jeugdprinsen of -prinsessen. Na de carnaval hebben deze namelijk ook geen functie meer. De gemeente hoopt op deze manier de afvalinzameling nog verder te kun-nen optimaliseren en gaat er vanuit dat iedere inwoner zijn uiterste best gaat doen om dit plan weer tot een succes te brengen. 
Mocht u in uw tuin geen plek hebben voor 6 containers, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van de gemeente. Samen met u zal er dan gekeken worden naar een pas-sende oplossing. Hierbij kunt u den-ken aan de aankoop van een stukje gemeentegrond naast uw woning, zodat u uw tuin wat kunt vergroten. De klantenservice bespreekt graag met u de mogelijkheden. 

Jan Aalders
Jos Cornelissen
Jan Fischer
Gerrie Geerts
Theo Hendriksen
Willy Kempers
Bernie Klein Holte
Jan Kok
Mevrouw C.Sewalt
Theo Wensing
Patrick van Wijngaarden
Anne-Marie Kempers
Astrid Geerts

Els Giesen
Geert Stevering
Marielle Daals
Cees Braaksma
Annie Helmink-Delsing
Frank Cafetaria te Pas
Ronald Evers
Patrick Rougoor
Tonnie Feukkink
Heidy Wensing
Frank Postma
Ruben Peters
Theo  Peters

Cor van Mierlo
Gerard van de Kragt
Tom Wanders
Joost Gervers
Ronald Putman
Frank Ruesink
Martijn Peters
Peter Westerhof
Koen Gerritsen
Maarten Hendriksen
Peter van Toor
Paul van Lierop
J.J.Hegeman

Ingrid Peters
Theo van de Pavert
Yvonne van de Pavert
Bas Hogenkamp
Wilco van ‘t Hul
Marcel Sewalt
Pieter Lamers
Huub Verbeeten
Pascal Boerkamp
André Sewalt
Gerard Wijnia
Peter Disbergen
Dianca Disbergen

Deelnemers Club van 100 Iseldonk

Almende College 
koopt voormalige 
Huishoudschool op  
- Wie is de chef? - 
De Voormalige Huishoudschool in Ulft is eindelijk verkocht, dit wordt uit anonieme bronnen vernomen. Een hele opluchting voor de pensioengerechtigde, dhr. van Balveren. Het heeft even heel veel voeten in de aarde gehad, ook gaf het enige stress, er is dan ook nog niet hele-

maal het besef, maar het pand is dadelijk in gebruik voor het TV-programma `Wie is de Chef´.Het Almende College ‘welke uiteraard bekend is met het eigen voormalig pand’ heeft het pand mogen kopen. Het plan is om daar de nieuwste keukens in te plaatsen met de nieuwste snufjes van deze tijd. Het College hoopt uiteindelijk het vast tv decor te  kunnen worden, zodat deelnemers aan het programma bij RTL, daar de strijd met elkaar kunnen aangaan.
Het College ziet het als een goede investering voor de toekomst en horeca, maar ook als het behou-den van een stukje culturele waarde van de gemeente. Oud-wethouder Gerard van Balveren zwaait ons vriendelijk uit en doet een vreugdedansje.

Kom bij de dansgarde van 
carnavalsvereniging de Pol in Ulft
De dansgarde van Carnavalsvereniging de Pol is op zoek naar nieuwe enthousiaste leden! Samen met leeftijdsgenootjes en de leidster(s) wordt een mooie dans gemaakt waarmee op de pronkzitting en tijdens de carnaval wordt opgetreden. We dansen naast de gar-dedans ook in een ander thema, bijvoorbeeld 
in een musicalthema. De dansgarde kent naast 
het wekelijkse oefenen weinig andere verplich-
tingen, bij Carnavalsvereniging de Pol draait het 
om de lol! Iedereen is bij ons welkom, onge-
acht leeftijd, geslacht, lenigheid of ervaringen 
met dansen. Meer informatie of een keertje 
komen kijken? Neem dan gerust contact met 
ons op via dansmarietje@sintjorisulft.nl.”

Helaas heeft Jan Kok 
dit jaar zijn  ontslag-
papieren voor de 
carnavalskrant 
ondertekend.
We zijn dus op zoek 
naar mensen die ons
 team willen versterken.
Geïnteresseerd, 
mail dan naar carnavalskrant@iseldonk.com 

Geinteresseerd?



Dj XP!

Achterlijke neave

 Raod van Nix
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Dansgarde Jeugd: Dancing Flames 

Old en Ni-j’s

La DaKaWeRi’s

Strangzangers

Dansgarde Junioren: Dancing Sparkles
Dansgarde Hoofd: Dancing Diamonds

De Macho’s

De Letzte
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Dansgarde Jeugd: Dancing Flames 

Nieuwe Dansgarde: Sparkles

Pronkzitting 
Iseldonk 2017
Voor iedereen die de pronkzitting van Iseldonk heeft gemist, 
of voor iedereen die alles rustig nog een keer wil bekijken 
volgt hier een overzicht met prachtige foto’s van de 
Iseldonkse Pronkzitting 2017. Geniet  ervan en 
zorg dat u er de volgende keer bij bent!

Dansgarde: Dancing Stars 

Iseldonk
2017

Iseldonk
2017

Jeugdprinses Allaychâ met hofhouding 2016

Kleaverbleadje

De Letzte

Johnny 
Kay

Rescue
7071

Over de Rooie

Dansgarde Minioren: Summer Babes 

Dansgarde Mini’s: Dancing Cowgirls 

De Toppers
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’ Ik vertrek’
Baeter gezegd, wi’j vertrekken. De 
meesten onder ons kennen wel ut TV 
programma ‘’ Ik vertrek ”.
Waorbi’j vaak un echtpaar met of zon-
der kinderen Holland achter zich lut lig-
gen um un geheel nie’je toekomst vaak 
elders in Europa op te bouwen. Veur 
dat ut TV programma der was laevde 
dit idee al bi’j De Kwebbels.
Het idee is ontstaon bi’j ut eerste 
langwiekend in 1991 in Winterberg. 
Naodat men van un wandeling van de 
Kahler Asten terug liep naor ut hotel 
kwam men langs un groot leug staon 
herenhuus met völ kamers. Een van De 
Kwebbels miek de opmerking, kiek as 
wi’j now us samen zo iets kopen um dao-
rin later met zu’n allen van de olde dag 
te kunnen genieten. 
En now is ut bi’jnao zowiet. De Kwebbels hebben zich verenigd in un stichting en al beslag wetten te leggen op un mooi Frans kasteeltje Château Le Oisau genaamd in ut Rhônedal. Der is bewust gekaozen veur deze streek i.v.m. niet te warme zommers, de milde winters en ook nog redeluk vlak zo rond um ut meer veur ut maken van fietstochten. Um ut financi-eel haalbaor te maken hebben de meeste Kwebbels hun woning verkocht en de gelden uiteraard in de stichting gestort. Een vri’j rume woning is der niet verkocht. Dit het men gedaon, zodat men af en toe naor Ulft kan kommen veur b.v. familie bezuuk, zodat men geen kosten veur un hotel hoeft te maken.

Rond half mei zullen De Kwebbels Ulft achter zich laoten liggen. Via de regionale media zal der bekendheid aan worden gegeven waor en wanneer i’j afscheid van De Kwebbels kunt nemmen.
Uuteraard worden familie en vrienden per mail of post hieraover geinformeerd. Tevens wurd dan ook het nie’je adres in Frankriek bekend gemaakt zodat Ulftenaren of beken-den bi’j hun vakantie in Frankriek de behoefte, of de nie’jgierig zun De Kwebbels kunnen bezuken.
De meeste zullen zich afvraogen waorum is dit niet eerder bekendgemaakt? Nouw, zodat de twee heren die alle romp slomp regelen niet de hele tied lastig worden gevallen met de vraog, go wat maken jullie mien dan nou.  
De Kwebbels zeggen dan.   ” Lekker lang uut ”

Bob 
Schoemaker 
is weer flink 
aan het 
verbouwen 
geslagen. 
Na de ver-
bouwing 
van de win-
kel en de 
nieuwbouw 
van de 
opslagruim-
te is het 
volgende 
project een 
inloopkast…

Bob Schoemaker 
(ver)bouwt erop los

Hoofdsponsor van voet-

balclub SDOUC, Ulamo, 

steekt alle pupillen-elf-

tallen in nieuw tenue.

Reden hiervoor is de grote 

ophef over het spelen op 

kunstgrasvelden. De rub-

berkorrels die hierin ver-

werkt zijn zouden slecht 

zijn voor de gezondheid 

van de spelers op dit veld.

Er is gekeken naar andere 

oplossingen. Zoals het ver-

vangen van de rubberkor-

rels voor korrels van kurk. 

De plaatselijke slijter, Bob 

Schoemaker, ziet dit wel 

zitten. Er zal veel meer 

wijn gedronken moeten 

worden om een voetbal-

veld te vullen met deze 

korrels. Wel zal het ver-

malen veel tijd en energie 

kosten. 
Tante Linn van het chinees 

restau-
rant 
wil wel 
rijst-
korrels 
spon-
soren. 
“Maal 
niet 
vool het 
gehele 

voetbalveld, want dat is 

wel elg duul,” aldus tante 

Linn.
Bakker Theo Hendriks 

heeft nog wel een hoop 

broodkorrels. Maar denk 

dat over een tijdje de 

vogels het grootste gedeel-

te al op hebben gegeten.

Stukadoor Mombarg bood 

zijn sierpleisterkorrels nog 

aan. Deze zullen wel erg 

blessuregevoelig zijn.

Andere alternatief is peper-

korrels. Maar onderzoe-

kers denken dat dit andere 

problemen op zal leveren.

Ik denk dat we het hele 

verhaal over de rubber kor-

rels maar met een korreltje 

zout moeten nemen.

Hier ziet u een voorbeeld 

van de nieuwe tenue’s voor 

de jeugd

’Mientje’ hoapt op beater weer
Op canavalsdinsdag (dolle dinsdag) zullen ’De Sleegstraat’ en ’stich-ting Iseldonk’ weer het joarlijkse ’Mientje’ verbranden organiseren.Um 19.45 uur kunnen alle belangstellenden zich verzamelen op het pleintje bi’j winkelcentrum “de Isselt” vanwoar um exact 20.00 uur in een stoet noar café het Hemeltje zal worden gegoan. Deze stoet zal muzikaal worden umlijst deur dweilorkest “Over de Rooie” onder leiding van stadsprins Gerard 1 met zien dochter jeugdprinses Floor 1 en de prins(es) van de Sleegstroat.Veurig joar was het jammer dat wi’j helaas slecht weer hadden en hemmen de gezamenlijke organisatoren besloaten um in de zaal van het Hemeltje het naderende afscheid van carnaval 2016 in te leiden.Disse carnaval is wat later in het joar dus de kansen op beater weer bun aanzienlijk.

De organisatie zal 
zich ook dit joar 
weer meer goan 
richten op de basis-
school-kinderen van 
Iseldonk. Ze zullen 
noa het verbranden 
van de pop een leuke 
en lekkere traktatie 
kriegen.
Lekker lang uut dui-
ken wi’j d’r in en vin-
den wi’j mooi dat dat 
kan !        Mientje met eur partner, hoapend op beater weer dit joar.

Dianca Disbergen solliciteert op baan van seksuologe Goedele Liekens

Slager Roy Nas 
neemt zijn eigen 
bbq-vlees mee op 

vakantie...
Nieuwe tenue’s voor 
pupillen van SDOUC

Plannen voor windmolens op Hutten-Zuid  
’In Ulft zullen, naast de Power masten, nu ook eindelijk windmo-lens komen,’ zo spreken de voorstanders van het windmolenpark. Ze vinden dat het hoog tijd wordt voor een moderne uitstraling binnen de gemeente en binnen Ulft.Aangezien plan Hutten-Zuid nog steeds niet afgebouwd gaat worden, ziet men nu de kans om wat aan de horizonvervuiling,  die ontstaan is door de reeds bestaande bebouwing, te doen. Wanneer er verdere ontwikkelingen zullen plaatsvinden is nog niet geheel duidelijk, ”maar de meerderheid is voor”, volgens de woordvoerders dhr. Jan Sla-maar-in-de-Wind en dhr. Koos Laat-maar-Waaien.

Sail komt naar 
    Iseldonk
De Dru Cultuurfabriek heeft 
weer een groot evenement 
binnen gehaald. Het maritiem 
evenement Sail, dat eens in de 
5 jaar gehouden wordt in 
Amsterdam komt ook naar 
Iseldonk.

Er zullen een flink aantal 
historische zeeschepen via de 
Strang aanmeren bij de Dru 
Cultuurfabriek.

Onlangs is er al een groot zeil-
schip gesignaleerd. Dit was een 
proef om te kijken of de Strang 
deze grote schepen wel aan kon.
Vooralsnog hebben zich geen 
problemen voorgedaan, dus het 
evenement gaat er komen.

Harold van ’t Kroegje 
nieuwe uitbater
kantine sporthal

Eindelijk is er een nieuwe uitbater voor de kantine van de nieuwe sporthal in Iseldonk gevonden. Een zeer moeilijke afweging voor het bestuur van de sport-hal: wie wordt de nieuwe uitbater van het complex met Hockeyvelden? Diverse sol-licitanten kwamen op gesprek. Van  Felix van de Veldmuis, Alard van het Hemeltje tot Michel Gervers van ’t Wapen van Ulft…. maar eentje kon het er maar worden.Na flink wikken en wegen, is er een lijst opgesteld met wensen waaraan de nieuwe uitbater moet voldoen: het moet een vlot persoon zijn, al jaren actief in de Horeca, sportief zijn, een creatief brein met ver-frissende ideeën, een goede biertapper, maar vooral iemand met een frisse wind, die het geheel op poten kan zetten en goed uit kan dragen. Daarom is dan ook unaniem met een kleine meerderheid van stemmen, besloten dat dit Harold van ’t Kroegje in Ulft moet zijn.
Met al zijn ervaring en enthousiasme maakt het bestuur zich geen enkele zorgen, wij wensen hem alvast veel succes en plezier!

Prins Wilco van de Pol werkt sinds 
kort bij de AH, want daar letten ze 
tenminste op de kleintjes.



Seniorenpronkzitting Ulft
Vrijdag 24 februari a.s. 19.19 uur
Dit jaar zal op carnavalsvrijdag voor de 29e keer de Iseldonkse 
seniorenpronkzitting plaatsvinden. Tijdens deze traditionele seni-
orenavond 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 2017 graag het Iseldonkse 
carnaval (her)beleven.

Stadsprins Gerard de 1e en jeugdprinses Floor de 1e en de hofhou-
dingen zullen de senioren welkom heten. Lokale artiesten zoals de 
Ulftse Strangzangers, de Macho’s, Old en Ni’js, La DaKaWeRi’s,  de 
Road van Nix en de Achterlijke Neave staan op het programma van 
deze pronkzittingsavond. De Jantjes zullen met hun accordeonmu-
ziek de avond muzikaal ondersteunen. Dansgarde Iseldonk zal, met 
haar meer dan 60 jeugdleden, tijdens deze avond diverse  dansoptre-
dens verzorgen. 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 19.00 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. 
Voor het bijwonen van deze Iseldonkse seniorenavond verzoeken wij 
u om u vooraf aan te melden via Cees Braaksma, tel. 0315-685924 
of via de receptie van Zorgcentrum Debbeshoek 0315-681849. 
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!

Ten eerste
Als import Achterhoeker geet het plat proaten 
mien niet zo goed af
Zelfs den Ulftse tongval is veur mien al een 
grote straf.
Geboren en getogen aan het Noord-Hollandse 
IJsselmeer, daar waar ze het verschil tussen 
kannen en kennen niet kunnen en het op skool 
skitterend was.
Ook heb ik jaren in Doetinchem doorgebracht, 
maar woon nu al de helft van mijn leven in het 
mooie Iseldonk.
Het dialect is mij echter niet aan mij besteed.
Dus ai plat wilt proaten moei niet bi-j mien zun.
Want ik ben Prins Gerard de eerste, dat is wie 
ik bun..
#Alles Went.

Ten tweede:
Als adjudanten heb ik een paar ervaringsdes-
kundige meegebracht.
Aan de ene kant een old adjudant van prins 
Theo de 6e uit 2011 en aan de andere kant old 
adjudant van prins Wilco de 1e uit 2013.
Met Ruben Peters en Bas Hogenkamp volstaat 
geen enkel statuut.
Wij duiken het avontuur in en gaan we alle avon-
den lekker lang uut.
#’t geet gebeure

Ten derde:
Voor de hofdames ging mijn gedachte als snel 
uit naar de Iseldonkse dansgarde, dames waar-
bij het carnavalsbloed door de aderen stroomt.
Helaas was het bloed dit jaar een beetje 
stroperig.
Bij mijn cluppie Ulftse Boys hebben wij 2 
enthousiaste dames gevonden.
Naast het voetbal wagen ze ook nog wel eens 
een dansje.

Ik heb dus toch 
dames van de 
dansgarde weten 
te strikken, de 
Polse dansgarde 
wel te verstaan.
Na de carnavals-
dagen doen wij een 
dubbele schaar en 
dansen wij een gar-
dedans met dank 
aan mijn hofdames 
Isa Aalders en Floor 
Bruens.
#loat ow moar zien.

Ten vierde:
Jan Kok had in 2007 de primeur, hij stond 
samen met zijn zoon Jasper op het podium.
Vader en zoon als stadsprins en jeugdprins, dit 
jaar flik ik het kunstje weer.
Niet uniek maar daarom niet minder bijzonder, 
dit jaar is mijn dochter Floor de jeugdprinses van 
Iseldonk.
Samen zwaaien wij het scepter en maken er een 
mooi feestje van.
#weas d’r bi-j

Ten vijfde:
Ook deze prins komt uit Oer, het Eksternest 
levert inmiddels zijn 3e Stadsprins af.
Met een adjudant van de Eendracht, een adju-
dant van Sint Hubertus en hofdames van de Pol 
kan ik zeggen dat ik een objectieve Iseldonker 
ben.
Carnaval 2017 zal in het teken staan van saam-
horigheid en broederschap, geen strijd, geen 
eilandjes, geen geneuzel. Gewoon samen fees-
ten en plezier maken.
#Wi-j doent gewoon

Ten zesde:
Over de DRU is de afgelopen jaren al genoeg 
gezegd..
De negatieve geluiden maken langzamerhand 
plaats voor optimisme.
Het DRU park is wel de trekpleister van Iseldonk 
en zet ons dorpje toch maar mooi op de kaart.
Maar met de verhoging van de consumptieprijs 
naar 2,40 slaan ze echt de plank mis.
Als je volk wilt trekken moet je juist toegankelijk 
zijn, een lagere consumptieprijs betekend vollere 
zalen en per saldo meer omzet.
#ai moar wilt

Ten zevende:
In de Oerse kerk is ’t mis.
Op ’t honk werd er een mooie deal beklonken, 
maar het bloed van Christus wordt er niet meer 
geschonken.
Carnavalszondag wordt onze mis er misschien 
nog wel gehouden.
De verwarming is verwijderd, dus het zou er 
koud en kil zijn.
Speciaal voor deze ochtend zullen wij ons cari-
bisch thema omdopen naar apres ski.
#’t geet bes

Ten achtste:
Zwembad de Blenk, de Dobbelsteen en 
Antoniusschool zijn nu de bouwvallen van ons 
dorp.
Deze gebouwen zijn een doorn in het oog en ik 
vraag de gemeente daarom met klem om regi-
onale bouwbedrijven aan te schrijven om Ulft te 
weerhouden van verdere verloedering. Laat de 
Iseldonkse economie weer herleven, het is goed 
voor de werkgelegenheid en gun de regionale 
ondernemer die paar centen.
# wat duch ow

Ten negende:
De skyline van Ulft is definitief veranderd door 
de komst van de nieuwe hoogspanningsmasten. 
Grote witte palen verstoren nu het aanzicht van 
ons landelijk gebied.
Of het de gezondheid schaadt is niet bewezen, 
maar risico’s moet je vermijden en het lot niet 
tarten.
Een ondergrondse verbinding was de beste 
oplossing geweest.
#Geleuf ’t now moar

Ten tiende:
Ik werk al jaren in het beveiligingswereldje en zie 
de maatschappij verharden.
Toenemende criminaliteit en terugtrekkende 
overheid brengt de burger in een spagaat 
en dwingt deze tot het nemen van andere 
maatregelen.
We zijn meer dan ooit aangewezen op onze 
burgerplicht.
Wees waakzaam en sluit je aan bij een buurt 
whatsapp groep.
Maar tijdens de carnavalsdagen zijn wij tot in 
de laatste uurtjes op pad en kunnen jullie lekker 
lang uut ... sloapen.
#hol ‘t zeef

Ten elfde:
Het centrumplan van Ulft loopt al vanaf 2013.
Omleidingen, overlast en irritatie, wij hebben het 
er allemaal voor over.
Ook al duurt het wat te lang, het resultaat mag 
er zijn.
Onze leus blijkt de werktitel van het 
centrumplan.
#Lekker lang uut  

LEAN BACK

 Proclamatie Ik, Prins Gerard de 1e , de 39e prins van Iseldonk samen met mijn gevolg.
Bi’j de gratie van de prinsencommissie en het bestuur van Iseldonk geef 
ik te kennen en te verstoan dat:
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Beste Iseldonkers en Iseldonkerrinekes.

I’j zult wel denken wat hew dan now weer an de 
fiets hangen.
Den Anwas, wat was dat ok as weer.?  Ik heb daor 
in ut verlejen wel is un keer van geheurd. Moar dat 
is dan toch al wel waer heel wat jaoren geleijen.
Ik dach dat zo’n bitjen rondum de euwwisseling is 
gewes, toen was der in Deurekum een belegging-
club-cen opgerig’t.
Dat heiten toen volges mi’j “Den Anwas”. Di’j had-
den via de Rabobank met wat lu’j wat centen bi’j 
mekaar gedaon. En die pinkels zolle dan deur de 
knappe koppen van de Rabobank worre belegt. 
Zodat die pinkels maer waerdt zolle worre.
Maor i’j raoit ut natuurluk al, der gebeure natuur-
luk van alles en nog wat, moar de pinkels  werden 
niet meer weard. En ut end resultaat was dat de 
pinkels op wasse, en der natuurluk ok gin Anwas 
meer was.

Maor effe alle gekheid op een stu-kske, ik had 
oaver Den Anwas, in dit geval ging ut oaver de 
pinkels, maor da kan natuurluk ok gaon oaver Den 
Anwas van kleine jungske en meiskes. Ij mot, um 
de vergriezing un bitjen tegen te warken natuurluk 
ok af en toe wel zurgen veur Den Anwas. 
Now kan ik iedereen wel un bitjen gerus stelle, der 
wurdt angewerkt. Nao heel wat juiste belegginsac-
tieviteiten is er inmiddels in de Zoadzakkenstraot 
wel ut neudige gedaon an Den Anwas. De letste 
paar joar zunt der al wel wat resultaten geboekt, 
en de verwachting is dat der ok de kommende tiet 
nog wel wat resulaten worre geboekt. 
Dus met die vergriezing in de Zoadzakkenstraot, 
dat zit wel goed.      
Ik wil dan ok geliek efkes van disse gelaegenheid 
gebruuk maken, um iedereen alvast heel veel suc-
ces en gezelligheid met de veurbereiding, en 
natuurluk een heel fijn en gezellig carnaval toe te 
wensen.
Met de groeten uut de Zoadzakkenstroat, Allaaf, en 
hoapenluk Tot kieks.                

Den Anwas

Hele vriendengroep 
door echtgnotes achter-

gelaten bij creche...

Nieuwe samenstelling seniorencommissie: vlnr. Ria Braaksma, 
Bonnie Janssen, Cees Braaksma, Diny van de Schuur, Vroka Wijnia

De ”Zatte” Draken
De spanningen lopen weer hoog op binnen de Drakengroep: carnaval 2017 komt eraan! Hoe dat gaat lopen, is maar weer afwachten. Gedurende de carnaval zult u de Zatte Draken weer vier dagen overal op zien duiken. Vermenigvuldiging van de Zatte Draakjes vindt nog altijd plaats: er worden steeds meer KinderDraakjes gezien, die deel uit maken van de groep. Met de optocht kunt u de Zatte Draken en de KinderDraakjes in het wild bewonderen, wij doen weer mee met groot en klein en das natuurlijk altijd fijn en daarna ff lekker Lang uut. Alaaf
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VRIJDAG 24 FEBRUARI

11.00 uur Jeugd Carnavalsmorgen 

Popzaal DRU Cultuurfabriek m.m.v. 

de Mariaschool en de Oersprong

en Jeugdprinses Floor de 1e 

19.19 uur Seniorenpronkzitting 

Popzaal DRU Cultuurfabriek

m.m.v. diverse bekende Iseldonkse artiesten

ZATERDAG 25 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 26 FEBRUARI

10.49 uur Carnavalsmis
In de Antoniuskerk, m.m.v. diverse bekende 

Iseldonkse artiesten

13.11 uur Optocht Iseldonk
Aansluitend Prijsuitreiking 

en After-Optocht-Bal

m.m.v. D.J. Johnny Hoogland

Popzaal DRU Cultuurfabriek

 

MAANDAG 27 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 m.m.v. dweilorkest ”Over de Rooie”

 

DINSDAG 28 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 2017

Seniorenpronkzitting

Gergotal BV, Ulft; Evers & Schmitz, Ulft; Café Bar  Het Hemeltje, Ulft; Autobedrijf Geert Stevering, Ulft; Eten bij André, Ulft; Kempers Outlet, Ulft; Schilderwerken Tonnie Feukkink, Ulft; Van Zantvoort Natuursteen, Ulft; Bruil Vastgoed-Onderhoud, Ulft; Garage F. Winkelhorst Ulft bv, Ulft; Hendriksen Prefab bv, Ulft; Timmerfabriek Hendriksen bv, Ulft; Henku bv, Ulft; Bouwbedrijf Gert Jansen bv, Ulft; Rudie Jansen Schilders, Ulft; R.P.M. Bouw b.v., Beek; Mombarg, Ulft; Heutinck Juwelier - Optiek, Ulft; Shoeby Fashion, Ulft; Hyscon Zuid-Oost Gelderland, Ulft; Kok Renovatie Specialist, Ulft; Schildersbedrijf Theo van de Pavert, Ulft; TCU Transport-Containers, Ulft; Autobedrijf Frazer, Ulft; Nordic Fire, Zeddam;  Hairstyle Rimo Silvolde, Silvolde; Peters Woon Service Winkel, Ulft; Wijnhandel-Slijterij Schoemaker, Ulft; Bedrijfswagens Paashuis, Doetinchem; Bakkerij Theo Hendriks, Ulft; Hoveniersbedrijf Niek Horstik, Ulft; Autobedrijf Ditters - Schweckhorst, Ulft; Bourgondiën - Kok, Ulft; Meubelstoffeerderij Peters, Ulft; Frekom Klussen, Ulft; Ratering Technische Groothandel, Ulft; Tiggelovend-Kok, Dinxperlo; Voegbedrijf Schepers, Ulft; Van Haaster-Kuipers Installatiebedr., Ulft; AG Auto’s, Ulft; Filta Fry Plus, Ulft; Halberg accountants en adviseurs, Varsseveld; Wensink Doetinchem Mercedes, Doetinchem; Terborgse Wijncentrale, Terborg; Diekshuus Gendringen, Gendringen

13.19 uur 

en C.V. de Pol m.m.v. dweilorkest ”Over de Rooie”

Artiesten welkom
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

Iseldonk
2017

Iseldonk
2017

Iseldonk
2017

Iseldonk
2017

Dit zijn de 
sponsoren van de 

carnavalsoptocht 2017




