
De feestdagen zijn weer achter de 
rug. De meeste mensen denken “ Nog 
een paar vervelende maanden door 
en dan begint eindelijk lekker weer de 
lente. Maar een echte Iseldonker denkt 
momenteel maar aan één ding. “Het 
is weer bijna carnaval”. Tijd om even 
niet aan de dagelijkse beslommeringen 
te denken en alle zorgen even aan de 
kant. De pronkzittingen zitten er weer 
op. Dit jaar mag Berto Klein Herenbrink 
zich Stadsprins van Iseldonk noemen. 
Samen met zijn adjudanten Wilbert 
Klein Herenbrink en Jeffrey Scholman 
en hofdames Sharon Putman en Benthe 
van de Wiel zullen zij regeren over het 
Ulftse carnaval.

Traditiegetrouw zoeken wij van de re-
dactie ze kort na de pronkzitting op voor 
een interview. Met vijf man/vrouw sterk 
komen we aan bij de prins. Hij woont 
nog bij zijn vader thuis op een apparte-
ment aan de Bongersstraat. Nadat we 
met z’n allen aan de koffie en thee zit-
ten. Nou ja, met z’n allen??? De prins is 
het drinken voor zijn vriendin vergeten. 
Nadat Sharon ook is voorzien van een 
kopje thee, gaan we verder en komen 
de verhalen los.

Berto is 22 jaar en daarmee ook de jong-
ste stadsprins die Iseldonk ooit gehad 
heeft. In het dagelijks leven is hij werk-
zaam bij Louis Venhorst Fourage in Meg-
chelen. Zij leveren voornamelijk hooi 
voor paarden. Onder andere het paard 
van de dochter van Bill Gates is door hen 
van hooi voorzien. Misschien mogen ze 
zelfs nog het hooi leveren in Tokio voor 
de paarden tijdens de Olympische Spe-
len. Het schijnt zelfs nog dat het paard 
van Stef Nas alléén maar hooi lust van 
Venhorst.

In zijn vrije tijd vendelt Berto bij St. Hu-
bertus. Vorig jaar werd hij gehuldigd 

vanwege zijn 12,5 jarig lid-
maatschap. Ook voetbalt hij 

in het derde elftal van 
Gendringen.

Wilbert Klein Herenbrink is de 
vader van Berto. Hij staat hem 
bij als adjudant. Wilbert is elek-
tricien van beroep. Hij houdt de 
spanning erin tijdens de carnaval. 
Hij werkt bij Lubron in Hengelo. 
Naast zijn zoon Berto, heeft Wil-
bert ook nog een jongere doch-
ter genaamd Daniek. Zij woont 
samen in Angerlo. Ook Wilbert 
vendelt bij St. Hubertus. Hij is ge-
boren in Loil, maar woont alweer 
vele jaren in Ulft.

Ondertussen worden we van 
een tweede kop koffie/thee 
voorzien en wederom wordt er 
weer één persoon overgesla-
gen. Alweer zijn vriendin Sha-
ron. Kan gebeuren natuurlijk. 
Ondertussen willen wij weten 
wie zijn andere adjudant is. Dit 
is Jeffrey Scholman uit Silvolde. 
Ze zijn al vele jaren kameraden 
door dik en dun. Hij zoekt werk 
in de horeca. Dus als iemand 
nog iets weet, spreek dan Jef-
frey zeker aan tijdens de car-
naval. In zijn vrije tijd vindt hij 
het leuk om iets lekkers in de 
keuken te bakken. Wie weet 
komen we hem ooit nog eens 
tegen in het tv programma “ 
Heel Holland Bakt”. Ook is Jef-
frey fan van de kermis. Hij gaat met de 
kermisexploitanten mee en helpt met 
het opbouwen van de attracties.

Sharon Putman is één van de hofdames. 
Zij is de vriendin van Berto. Ze hebben 
alweer een jaar of drie verkering. Sha-
ron is geboren en getogen in Zelhem. Ze 
studeert als onderwijsassistent. Ze loopt 
momenteel stage bij de Dorpsschool in 
Halle. In haar vrije tijd werkt ze bij de 
Aldi in Zelhem. Turnen was haar grote 
hobby, maar helaas moest ze hier mee 
stoppen na een blessure. Ze is al wel be-
hoorlijk ingeburgerd in Ulft. Ook zij ven-
delt bij St. Hubertus. Wel op een hele 
andere manier. Wilbert doet aan klas-
siek vendelen, zoals wij dat vaak zien. 

Sharon en Berto doen aan acrobatisch 
vendelen. Hierbij beweegt de vendelier 
zijn vendel eveneens met de rechter- en 
linkerhand , doch in knielende, liggende 
en zittende houding. Dit is erg spectacu-
lair om te zien.

Naarmate de avond vordert komen de 
eerste flesjes bier op tafel en wij van de 
redactie vragen aan Sharon, of ze ook 
wat te drinken lust. Berto snapt de hint 
en zo wordt ieder toch nog voorzien van 
iets te drinken.

De andere hofdame is Bente van de Wiel. 
Helaas kon ze niet aanwezig zijn, omdat 
ze nog aan het werk was bij Kramp in 

Varsseveld. Samen met Berto, 
Jeffrey en Sharon maken ze deel uit van 
carnavalsgroep “De Fietspömp”. Vol-
gens eigen zeggen blazen ze het carna-
val weer nieuw leven in. Ze vormen de 
carnavalsgroep al voor het derde jaar en 
hebben al twee keer een carnavalswa-
gen gebouwd.

Met dit stel zal het zeker weer een mooi 
carnaval worden. Namens de redactie 
bedanken wij jullie voor de gezellige 
avond en wensen wij jullie een prachtig 
carnaval toe.

 Alaaf

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

Aj 
moar gein heb

Iseldonk 2020

Lach met

Iseldonk 2020

Aj 
moar gein heb

Iseldonk 2020

Lach met

Iseldonk 2020

Programma Carnaval
Vrijdag 21 februari 11.oo uur

JeugdcarnaValsochtend
Popzaal dru Industriepark  

20.41 uur VeurgluI’Jen
Popzaal dru Industriepark 

Zaterdag 22 februari 14.41 uur

sleuteloVerdracht en 
uItreIkIng de uutschIeter
Popzaal dru Industriepark entree gratis

21.11 uur carnaValsbal 

café de Veldmuis ulft    entree gratis

Zondag 23 februari 13.11 uur

carnaValsoPtocht
vertrek vanaf het Zwarte Plein

aansluitend prijsuitreiking en 

aFteroPtochtbal
Popzaal dru Industriepark

Maandag 24 februari 10.11 uur

carnaValsMorgen debbeshoek

13.00 uur dweIlen In Iseldonk
bij diverse horecagelegenheden en cV de Pol

dinsdag 25 februari 20.11 uur

PoP Verbranden en aansluitend 

aFsluItaVond bij het hemeltje ulft

00.00 uur afsluiting carnaval 2020

ISELDONKSE
CARNAVALSKRANT

Een interview met de 42e prins van Iseldonk

Prins Berto de 1e 
EditiE 2020 mEt prins BErto dEn EErstE



Kort nieuws:
Vuurwerkverbod ? Dat Katan toch 
niet.

Hoe noem je een Nederlands feestje
 zonder bitterballen? Worst kaas 
scenario

Nieuwe logopediepraktijk in 
Ulft krijgt eigen bedrijfsnaam: 
’Achteraf’.
Slogan: Achteraf is ’t makkelijk 
praten.
 
Ondanks de geruchten dat de 
bierprijs bij DRU weer omhoog gaat 
kunnen we u geruststellen: Bier blijft 
gewoon 1 muntje.

Café Veels veels te lang dicht.

Sander Peter goed vast.

Na de pronkzitting heeft Jan Kok 
bij de gevonden voorwerpen zijn 
schouders opgehaald. 

Afgelopen dinsdag brak er 
paniek uit in het proeflokaal van 
Robin’s Koffiewereld. Er kwam 
een klant binnen en deze gooide alle 
koffie om. Achteraf bleek dat hij dit 
Expresso deed. 

De gemeenteraad maakt zich hard 
voor de komst van een tippelzone 
op het braakliggende gedeelte van 
de Rieze. ’Het is even doorbijten 
maar wij hebben goede hoop dat het 
plan op tijd klaarkomt,’ aldus Lokaal 
Belang woordvoerder Marco 
Bennink.

Dokter van der Wal tegen Theo van 
de Pavert: ’Uw lever is behoorlijk 
aangetast, wat drinkt u ?’.   ’Oh,’ 
zegt Theo, ’Maakt niet uit, doe maar 
wat u open heeft.’
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Carnaval 2020 

Beste carnavalisten,

De tijd vliegt, want het leek nog maar kort geleden dat 
ik zelf op mocht optreden tijdens de Pronkzittingen van 
2019! Ik denk nog steeds met een lach terug aan dat 
moment. De reacties waren zo feestelijk en warm. 

Dit jaar op vrijdagavond 17 januari had de pronkzit-
ting een thema in de Oosterse sferen van ’1001 Nacht’. 
Wie de scepter zal gaan zwaaien over Iseldonk is altijd 
weer een goed bewaard geheim, wat zelfs de burgemeester niet van te voren mag 
weten… Dat is onderdeel van het plezier. Maar nu is het bekend! 

De feestelijk leidinggevende van 2020 is Prins Berto den Eerste en hij zal regeren 
onder het motto: ‘Aj moar gein heb’. De Jeugdprins Thijn den Eerste weet gelukkig 
ook veel van de ware geest van het carnaval, want zijn leus is: ‘Lach met’. 

Carnaval verbindt mensen met elkaar. Jong & oud doet mee, iedereen viert feest. 
En dat vind ik een heel waardevol gegeven. Carnaval is een mooi moment om even 
te ontsnappen aan de dagelijkse werkelijkheid van werk en andere verplichtingen. 
Het is bij uitstek een creatief feest om te genieten, alleen of samen met familie, 
vrienden en buurtgenoten. Daar weten de Iseldonkers alles van!

Ik wens jullie allemaal een geweldig carnaval toe!
’Heb gein en lach met’, we zien elkaar vast nog wel bij de optocht. 

Otwin van Dijk, Burgemeester Oude IJsselstreek

 Route optocht Iseldonk
            
Dit jaar zal er voor de 53e keer een bonte stoet met carnavalisten door Iseldonk     
trekken. Diverse wagenbouwers zijn al maanden geleden gestart met de voorbereidingen 
maar er zijn ook individuelen of groepen die een week voor de carnaval nog een uitstekend 
idee tot uitvoering brengen en deelnemen. De route loopt ook dit jaar weer door Ulft langs 
de diverse horeca-gelegenheden. We starten om 13.11 uur vanaf het Zwarte Plein in Ulft.

Van hieruit gaan we de Schoolstraat in, linksaf Hogeweg, vervolg Hofstraat, linksaf 
Biezenakker, Bergseweg oversteken, Maasstraat, linksaf Schouwgraaf, rechtsaf Pol en 
direct linksaf Maasstraat, Debbeshoek oversteken, Wega in, linksaf Dierenriem, vervolg 
Praestingsweg, linksaf Veldstraat langs het terras van ’De Veldmuis’ rechtsaf Heggensveld 
langs de Pearlskruut van ’Wijnhandel Schoemaker’, linksaf Bongersstraat, langs ’Het 
Wapen van Ulft’ linksaf Deurvorststraat, langs het terras van ’’t Hemeltje’ vervolgens langs 
’Muziekcafé Kashmir’ naar de Frank Daamenstraat en het terras van ’het Kroegje’, daarna 
gaan we rechtsaf de DRU-laan in waar voor alle deelnemers het einde van de optocht is. 

In de Popzaal van het DRU Industriepark zal tijdens het ’After-Optocht-Bal’ om ongeveer 
16.30 uur de prijsuitreiking plaatsvinden. Tevens zullen de prijswinnaars van ’het mooiste 
huus’ en ’de mooiste straat van Iseldonk’ bekend worden gemaakt. 

Mocht je nog mee willen doen geef je dan op bij de straat en optochtcommissie per email: 
straatenoptocht@iseldonk.com.

Let Op !! Let Op!!   Wilt u op zondag 23 februari vanaf 13.00 uur 
de route van de optocht  autOvrij maken. 
Namens de optochtcommissie alvast bedankt!!

 

BRAAKSPOREN

ISELDONK - De politie in Iseldonk h
eeft 

een anonieme melding gekregen dat er 

helemaal niet is ingebroken in een 

woning aan de Neptunes in Ulft.  Maa
r na 

een grondige inspectie door het  fo
ren-

sisch team van Iseldonk zijn er wel 

braaksporen gevonden. Van de dader 
ont-

breekt helaas elk spoor.

Dansgarde Iseldonk bestaat inmiddels bijna 

veertig jaar. Met meer dan 70 jeugdleden in de 

leeftijd van 4 t/m circa 20 jaar wordt er weke-

lijks getraind bij Hendriksen Prefab en in de 

gymzaal van sg De Wesenthorst.

De acht dansgroepen, solo’s en duo, leren ver-

schillende dansen in de dansstijlen karakter, 

show, en garde. De meiden leren zowel kracht 

elementen (handstandfall), als lenigheid (spa-

gaat) en balans (pirouette of dubbele pirouette). 

Er komen ballettechnieken zoals de posities en 

sprongen aan bod. Eind november start het wed-

strijdseizoen. Er worden dansfestivals en NDO 

danswedstrijden bezocht. Hiermee zijn door de 

dansvereniging al diverse prijzen in de wacht 

gesleept. Nieuw dit seizoen zijn de posts op insta-

gram. Daarop delen we dans-, en trainingstips 

of mooie dansfoto’s van de leden. Er wordt afge-

teld naar de wedstrijden en het thuisfront wordt 

via deze weg op de hoogte gehouden.

Daarnaast wordt er met veel plezier opgetreden 

tijdens de jaarlijkse carnavalsactiviteiten van 

carnavalsvereniging Stichting Iseldonk. Zowel 

de meiden, als de vrijwilligers beleven hier gezel-

lige uurtjes. Verder loopt de dansvereniging als 

enthousiaste groep mee aan de Iseldonkse car-

navalsoptocht. Net als bij andere sportvereni-

gingen worden er regelmatig leuke activiteiten 

georganiseerd voor de leden, zoals het sinter-

klaasfeest  en het jaarlijkse slaapweekendje. 

Om de vereniging financieel gezond te houden 

helpen de leden mee tijdens de flessenactie en de 

koekjesactie. 

Sinds 2017 vindt er jaarlijks een dansfesti-

val plaats. Hiervoor worden diverse dansgroe-

pen uit de Gemeente Oude IJsselstreek uitgeno-

digd, maar ook uit de rest van de Achterhoek, 

de Liemers en Twente. Alle dansgroepen worden 

voor dit dansfestival ingedeeld in diverse cate-

gorïeën van karakterdans tot showdans en gar-

dedans. Iedere groep wordt binnen deze categorie 

beoordeeld op danskwaliteit, originaliteit en uit-

straling door een vakjury. Hiermee zijn diverse 

prijzen te winnen. Dit jaar vindt het  dansfesti-

val plaats op zondag 16 februari  in de theater-

zaal van DRU Industriepark Ulft. De optredens 

starten om 10.30 uur.

De wekelijkse trainingen zijn op donderdag- 

en vrijdagavond. De trainsters zijn: Renate 

Kolks met assistentie van Jill Knaven. Daisy 

Peters  met assistentie van Sterre Raben. Nina 

Gerritsen met assistentie van Elles Koster en 

Nienke de Vooght.

Voor meer info en/of aanmeldingen:  

www.iseldonk.com  
Insta:dansgarde_iseldonk

Meer dan 70 jeugdleden 4 t/m 20 jaar 

Dansgarde Iseldonk

Mecking’s themakleding
Nu kinderen meer 
gamen dan sporten 
lopen de inkom-
sten van Mecking’s 
Sportshop terug en 
hebben  zij het 
assortiment 
uitgebreid met 
themakleding voor 
al uw feesten en 
partijen. 
Voor meer informatie 
bel 0900-johnny.

Fantastische winkel 
met speciale 

parkeerplaats voor 
mannen met een buik 
die graag bbq-en
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Ten Eerste:
Ik ben jeugdprins Thijn 
den Eerste.
Twee jaar geleden heb ik 
al aan het carnaval kunnen 
wennen.
Toen heb ik de Raad van 
Elf leren kennen.
Nu mag ik zelf de 
Jeugdprins zijn.
Dat vind ik spannend 
maar ook erg fijn.
Lach Met ! 

Ten Tweede:
De hele familie Engelen 
neemt dit jaar een weekje 
vrij.
Want broertje Twan 
hoort er als adjudant ook 
bij.
Samen met klasgenoot 
Frank gaat hij mij 
assisteren.
Want alle prinsen-taken 
moet ik nog leren.
Lach Met ! 

Ten Derde:
Prins zijn is namelijk 
nieuw voor mij.
Dat voelt als een stapje 
terug in de rij.
Want koning zijn daar 
ben ik dit jaar al aan 
gewend.
In Ulft ben ik als 
Jeugdkoning van St.Joris 
bekend.
Mij is het gelukt om prins 
en koning te zijn in het-
zelfde jaar.
Dat kreeg oud-
Stadsprins Ton net niet 
voor elkaar.
Lach Met ! 

Ten Vierde:
Bij Sint Joris ben ik goed 
in vendelieren.
Hier bij Iseldonk ga ik 
nu leren om carnaval te 
vieren.
Bij het jeugdorkest van de 
Pol doe ik met trommelen 
mijn best.
Misschien kan ik 
wel meespelen in het 
carnavals-dweilorkest.
Lach Met ! 

Ten Vijfde:
Mijn hofdames Maud 
en Oana zullen mij 
begeleiden.
Dat wordt vast gezellig 
met die toffe meiden.
Lekker kletsen en gein 
schoppen 
En lachen om alle 
carnavalsmoppen.
Lach Met ! 

Ten Zesde:
Ik houd niet van voet-
bal en het komend 
voetbal-EK.
Ik ga dus ook niet ons 
oranje-legioen achterna.
Maar met mijn oranje 
karate-band.
Houd ik toch de liefde 
voor oranje in stand.
Lach Met ! 

Ten Zevende:
Op youtube volg ik Enzo 
Knol.
Daarmee heb ik erg veel 
lol.
Weerman Gerrit Vossers 
is zelfs door Enzo op de 
film gezet.
Heel de Achterhoek had 
daardoor pret.
Lach Met ! 

Ten Achtste:
Ik houd van springen in 
de polonaise-rij.
Maar in Ulft hoort sprin-
gen er niet zo bij.
Ik mis echt een tram-
poline-attractie op het 
DRU-terrein.
Naast de skatebaan kan 
dat er misschien toch ook 
wel bij? 
Lach Met ! 

Ten Negende:
Bij Mc Donalds daar ben 
ik in mijn leven pas drie 
keer geweest.
Voor mij is dat niet echt 
een feest.
Een Big Mac hoort niet zo 
bij mijn favorieten.
Een saucijzenbroodje daar 
kan ik van genieten!
Misschien dat ik dat 
straks bij Broodz in Ulft 
bestel.
Want dat lust ik zeker 
wel !
Lach Met ! 

Ten Tiende:
In Engbergen 
een verwaarloosd 
blote-voetenpad.
En de Cool Nature 
speelplek ligt ook al plat.
Misschien is een klimbos 
wel een goed alternatief.
Dan blijft de jeugd van 
Ulft toch actief !
Zoeken we het met zijn 
allen even hoger op.
En bereikt de Ulftse 
jeugd vanzelf de top !
Lach Met ! 

Ten Elfde
Ik wil graag met mijn hof-
houding komen feesten.
Gein maken als echte 
feest-beesten.
Geen ruzie of pesterij.
Maar feesten, grappen en 
gein horen erbij!
Dan hebben we pas echt 
pret !
Doe met ons mee:
Lach Met !  

Alaaf!

Graag wil ik me even 

voorstellen, ik ben Thijn 

Engelen en ben 11 jaar, 

zit in groep 8 van de Ma-
riaschool bij juf Marieke 

en juf Jessica en heb het 

erg naar mijn zin.

Eigenlijk ben ik nu in 

rang gezakt want ik ben 

ook jeugdkoning bij schutterij 

Sint Joris, daar heb ik het reuze 

naar mijn zin, bij de schutterij 

ben ik slagwerker, en van kleins 

of aan vind ik vendelen heel 

leuk toen stond ik er al naar te 

kijken, en nu dat ik dat zelf ook 

doe is het nog veel leuker, te-

vens zit ik nog op karate en volg 

ik Enzo Knol op youtube dat is 

een vlogger.

Carnaval kijken doe ik al van 

kleins of aan, samen met mijn 

ouders en broertje naar de op-

tocht in Zeddam bij de oma van 

mijn moeder, dus dat zit wel 

goed.

Nadat ik 2 jaar geleden op de 

prinsenwagen heb gestaan als 

raad van 11, zou ik dat ook leuk 

vinden om dat eens als jeugd-

prins mee te mogen maken. 

Samen met mijn adjudanten 

Frank en Twan en hofdames 

Oana en Maud gaan we er vast 

een leuk feestje van maken.

De voorbereidingen waren wel 

erg spannend, er mocht na-

tuurlijk niets over gezegd wor-

den tegen anderen, toen het 

eenmaal zover was de vrijdag 

op school en toen ik de pro-

clamatie voor had gelezen viel 

het allemaal wel mee, nog wel 

even afwachten wie de Stads-

prins zou worden maar na hem 

gezien te hebben wist ik al wel 

dat dat wel goed zat.

Samen met mijn hofhouding, 

Prins Berto en zijn gevolg wordt 

het vast een mooie carnaval. 

Binnen ut Senatorenconvent van 
Iseldonk het weer un zorgvuldig 
aoverleg plaatsgevonden aan 
wie dit jaor de Iseldonkse 
Uutschieter zal worden uutge-
reikt. Deze Iseldonkse Uut-
schieter is un eervolle onder-
scheiding die wurd uutgereikt 
aan personen, groepen of instel-
lingen die zich verdiensteluk 
hebben gemaakt veur de Ulftse 
gemeenschap of directe umge-
ving. Dit jaor zal deze onder-
scheiding worden uutgereikt 
aan John Haverdil.
De Iseldonkse Uutschieter 2020 
is un geboren Ulftenaar. Um in 
carnavalstermen te spraeken 

un Iseldonker. John deurliep 
net as elke Ulftse jongen keurig 
de laegere school of zoas men 
dat tegenwoordig neumt ut 
basisonderwies. Ja en dan mot 
men daornao al un keus maken 
welke richting men uut wil in de 
maatschappij. De kunstacade-
mie speulde al langer deur John 
zien hoofd hen. Maor ja, toen 
dat thuus op taofel kwam zag 
vader Haverdil dat niet zo zit-
ten. Net zomin as in zien voet-
sporen de maatschappij in te 
wandelen. Vader Haverdil was 
n.l. werkzaam op de Olde Hut 
en dat vond hi’j niet de plek 
veur John. Bi’j John kwam op 
jongere laeftied al snel ut idee 
in um op, hoe kunnen wi’j de 
maatschappij zo sturen dat 
iedereen goed en gelukkig te 
kan laeven. Zo kwam hi’j al snel 
in aanraking met de politiek. 
Nao diverse posten binnen de 
PvdA bekleed te hebben werd 
John van 2005 – 2014 wetholder 
van de Gemeente Oude 
IJsselstreek. In die periode zun 
der veur onze gemeente grote 
en belangrieke projecten gerea-
liseerd. Dat ging niet altied 
aeven soepel, vaak met 

drie stappen 
veuruut en dan 
weer twee stappen achteruut. 
En ook um ut veurzichtig uut te 
drukken met soms wat tegen-
werking. Nu zun wi’j best trots 
op ut DRU Industriepark. Het 
park Engbergen, dat landschap-
peluk aantrekkeluk is um te 
wandelen en te fietsen zo rich-
ting Voorst. Ook de milieube-
waeging trok John aan. Zo was 
hi’j actief met de protestmar-
sen tegen de snelle kweekreac-
tor in Kalkar.
Dit is maor un beknopte weer-
gave aover de Iseldonkse 
Uutschieter 2020 John Haverdil. 
Wi’j der meer aover heuren dan 
bu’j welkom op zaoterdagmid-
dag 22 februari 2020 zo rond de 
klok van 14.30 uur in de Popzaal 
van ut DRU Industriepark waor 
de Iseldonkse Uutschieter zal 
worden uutgereikt en tevens de 
aoverhandiging van de 
Stadssleutels aan de Stadsprins 
en de Jeugdprins van Iseldonk. 
Dit alles verpakt in un gezellig 
en sfeervol programma en de 
entree is gratis.

ALAAF ALAAF ALAAF           

Iseldonkse Uutschieter 2020 

veur John Haverdil

Proclamatie jeugdprins 
Thijn den Eerste van Iseldonk

Jeugdprins Thijn den Eerste 
van Iseldonk

Route Sixty-Nix van de baan
De Gemeente Aalten is 
groot fan van de 
Iseldonkse Road van 
Nix en wil hen graag 
eren met een eigen 
wandelroute. Het plan 
was om het de naam 
‘Route Sixty-Nix’ te 
geven, maar de lokale 
ambtenaren waren bang 
dat ze de regering op 
ideeën zouden brengen, 

dat NIX18 verhoogd zou worden naar 60NIX. Er is nu gekozen voor de naam: ‘Tocht van Nix’. Of dat te maken heeft met de toch-tigheid van de Road van Nix laten ze in het midden.

Kabinet Rutte 
III komt niet uit met 
de begroting voor de 
AOW en ziet als enige mogelijkheid 
dat de leeftijdsgrens omhoog moet. 
Volgens hun berekeningen zal die 
op 80 jaar liggen. Dat betekent dat 
iedereen jonger dan 80 weer aan de 
bak moet. 
Jan Fischer heeft direct de koe bij 
de horens gevat en heeft zich om 
laten scholen tot zuster. Nu zult 
u zich wel afvragen, waarom geen 
broeder? Nou, Jan hoopt zich na zijn  
dienst samen met zijn vrouwelijke 
collega’s te mogen omkleden. Hij 
mag dan wel op leeftijd zijn en ver-
liest zijn haren, maar zeker niet zijn 
streken.

omhoogAOW leeftijd fors

Gerrit Vossers legt 
zijn taak als fractie-

voorzitter neer
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Polse Carnaval: 3 dagen 
feest met live-muziek en DJ’s
Onder leiding van Prins Dion de Eerste zorgt Carnavalsverenging de Pol op zaterdag 22, zondag 23 

en maandag 24 februari voor een afwisselend en gezellig carnavalsprogramma. Drie dagen lang 

staat de residentie van CV de Pol, op het terrein van schuttersgilde St. Joris aan de Hofstraat in Ulft, 

in het teken van feest, live-muziek, DJ’s, touwtrekken en een kroegentocht. 

Prins Dion de Eerste
Eind november werd Dion Olthof tijdens de pronkzitting in een 

volledig uitverkocht clubgebouw gepresenteerd als de nieuwe 

Prins van de Pol. Prins Dion zal met prinses Jony Vredegoor, 

de adjudanten Maik Vredegoor en Niels Visser en de hofdames 

Kaye Bruins en Milou van de Kragt tijdens de Polse Carnaval in 

2020 voorop gaan met de leus: ‘Wi-j sloan ‘m deur!’

Programma Polse Carnaval
De Polse Carnaval begint op zaterdag 22 februari om 20.00 uur met een spetterende feestavond. 

Na het succes van vorig jaar, waarbij er op de zaterdagavond voor het eerst een combinatie van 

live-muziek en een DJ was, zetten De Polband en DJ Robert ook dit jaar weer de zaal op zijn kop.

Zondag 23 februari, na de optocht door Iseldonk, is er vanaf 16.00 uur een après-ski party met 

muziek van De Polband.
Maandag 24 februari begint om 13.00 uur het inmiddels vertrouwde touwtrekken op het plein 

voor het clubgebouw. Binnen staat de Apollo Mega Drive In Show deze middag garant voor een 

gezellig carnavalsfeest. Maandagavond om 21.00 uur is de residentie van CV de Pol het vertrek-

punt voor een kroegentocht door Ulft.

Graag tot ziens!
Namens Prins Dion de Eerste en zijn hofhouding 

allemaal een fijne carnaval gewenst en graag tot 

ziens op de Pol! Alle dagen gratis toegang en ieder-

een is welkom. Je hoeft dus geen lid te zijn.

Kijk voor meer informatie over Carnavalsvereniging 

de Pol op www.sintjorisulft.nl of volg ons op 

Facebook en Instagram.

Politie trekt stoute schoenen aanISELDONK -  Naar aanleiding van een inbraakpoging bij een schoenhandel in Ulft is de politie een nader onderzoek gestart. De politie denkt inmiddels te weten waar de schoen wringt.
Twee verdachte personen, die al enige tijd op te grote voet leefden, zijn ten tijde van de inbraak veelvuldig gesignaleerd in de omgeving van de schoen-handel.  Tevens zijn twee voorbijgangers, die op ’t Kennedyplein wel héél erg naast hun schoenen gingen lopen, inmiddels aangehouden als kroongetuigen.  De mogelijke daders liepen met lood in hun schoenen met de politieagen-ten mee naar het bureau. Tijdens de ondervraging  hebben de  verdachten te kennen gegeven dat hen ten onrechte de inbraak in de schoenen wordt geschoven. De verdachten blijven voet bij stuk houden onschuldig te zijn.

De agenten dachten dit onder-
zoek op hun sloffen af te kun-
nen, maar de moed is de politie 
helaas in de schoenen gezakt. 
De verdachten hebben namelijk 
een valse bekentenis afgelegd 
en willen daarmee de poli-
tie een carnavaleske (schoen)
poets bakken.

J.H.W. Aalders
J.W.M. Cornelissen
J. fischer
G. Geerts
t.J.M. Hendriksen
W. Kempers
B.A. Klein Holte
J.W.E. Kok
th.J.th. Wensing
P. van Wijngaarden
J.M.H. Kempers
A. Geerts
E. Giesen
G. Stevering
M. Daals
M. Daals

C. Braaksma
J.C. Helmink-Delsing
R. Evers
P. Rougoor
th. feukkink
H. Wensing
R. Peters
th. Peters
C. van Mierlo
Mevr. van de Kragt
t. Wanders
M. Peters
P. Westerhof
K. Gerritsen
M. Hendriksen
P. van toor

P. van lierop
G. Hegeman
W. van ’t Hul
M. Sewalt
P. lamers
H. Verbeeten
P. Boerkamp
A. Sewalt
G. Wijnia
I. Peters
C. Sewalt
t. van de Pavert
Y. van de Pavert
f. Ruesink
f. Horstik
P. Disbergen

D. Disbergen
t. Menke
M. Geerts
M. Huntink
K. Knaven
t. Knaven
f. Bergervoet
D. Starink
M. Starink-Engelbarts
E. Marach
R. Marcus
R. Marcus
R. Stegeman
B.A. Klein 
Herenbrink
l.B. van ‘t Hul

Deelnemers Club van 100 Iseldonk

Tijdens de tweede pronkzittingsavond  werd  Jeugdprins Thijn den Eerste offi-
cieel voorgesteld aan het Iseldonkse publiek.  Tezamen met zijn adjudanten 
Twan Engelen en Frank Giezen en zijn hofdames Oana Roes en Maud Ruesink, 
allen afkomstig van basisschool ‘Mariaschool’ uit Ulft. Met de carnavalsleus 
‘Lach met’ viert de Iseldonkse jeugd dit carnavalsseizoen het Ulftse carnaval.
Na de pronkzitting is het voor de jeugd wachten tot de start van het echte 
carnavalsweekend. Tijdens het carnavalsweekend draaien zij aan de zijde van 
Stadsprins Berto den Eerste het volledige carnavalsprogramma mee.  
Intussen wordt er wel een bezoek gebracht aan het jaarlijkse Gelderlander-
prinsentreffen in Nijmegen voor de grote prinsenfoto voor de krant.
Vrijdag 21 februari zal er in de vroege ochtend een bezoek worden gebracht 
aan de diverse basisscholen in Ulft. Later deze ochtend zullen de jeugdprins, 
hofhouding en Raad van Elf het podium betreden tijdens de jeugdpronkzitting. 
Elke deelnemende school verzorgt dan een aantal optredens op het podium 
van de popzaal in de DRU Industriepark. 
Op carnavalszondag is de jeugdprins en hofhouding present in de Iseldonkse
optocht met eigen wagen voor de jeugd waarbij natuurlijk de jeugd-Raad van 
Elf ook niet ontbreekt. 
Net als voorgaande jaren zal op Rosenmontag een bezoek worden gebracht 
aan zorgcentrum Debbeshoek. Vele ouderen genieten enorm van dit bezoek 

van de jeugd en 
zien er jaarlijks 
naar uit. Op de 
woensdagoch-
tend wordt de 
jeugd weer ver-
wacht op het 
gemeentehuis 
voor het inle-
veren van de 
sleutel en ieder-
een mag daarna 
gaan dromen 
over hoe mooi 
het was !

Het zal niemand zijn ontgaan dat er bij Robben flink 

wordt verbouwd om hun winkel weer helemaal te 

laten voldoen aan de nieuwste trends voor een hippe 

uitstraling.
Stylist Esther 
Heuberg 
werd op pad 
gestuurd om 
ideeën op te doen voor een kleurenanalyse. En 

opeens, tijdens de 11e van de 11e viering bij 

Stichting Iseldonk wist ze het: de kleur voor 

2020 is Flexa Iseldonks Blauw! Daar kon ze niet 

omheen met een zaal vol Carnavals steken.

Op de vraag of ze zelf ook wel eens de kwast 

in de hand heeft antwoordt Esther, alleen den 

van Walter.

Grootscheepse verbouwing bij 
Robben Schilder Stylist

Grab her by the Jony 
Na de coming-out van 

Nikki de Jager,  heeft Patrick 

van Wijngaarden ook de 

stap durven zetten. Hij gaat 

verder door het leven als 

Patricia

A’j de neus vol hebt 
van carnaval

Jeugdcarnaval 2020

Hoveniersbedrijf Edwin Jansen 

vindt gat in de markt.

Meer groen 
in de tuin.
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Dansgarde X-tream

Sjeik Sempke

Dansgarde Dames uit het oosten

Geluidstechneuten

Dansgarde 
D-verse

Achterlijke 
Neven

Pronkzitti
ng 

Iseldonk 2
020

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 2020. Geniet  ervan en zorg dat u er de volgende keer bij bent!

Prinsenpresentatie
Oldprins Ton en 
Oldjeugdprinses Quinty

Dansgarde Dancing Sparkles

Road van 11

Aj 
moar gein heb

Iseldonk 2020

Lach met

Iseldonk 2020

Solodanseres
Daphne Kraan

Solodanseres
Elles Koster



Willem 
Pieterse

Jet van 
Alie Exprezz

Old & Wies
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Dansgarde D-stroy

Dansgarde B-ware

Hassan 
al 
Jassan

Dansgarde 
D-verse

Nixen on 
Tour

LaDaKaWeRi’s

Dansgarde 
X-plosion

Dansgarde 
Ark van 
Noach

Aj 
moar gein heb

Iseldonk 2020

Lach met

Iseldonk 2020

Floormanager



Ten eerste
Woar menig prinsenwieg in Ulft het gestoan, 
is den van mien met noar Sinderen gegoan. 
Ook hek in Gendringen Pochedam en 
Emmerich geleeft , moar now alweer 10 joar 
van mien leven in het mooie ulft beleeft.
Woar ej ook van daan komt dat mik niks uit 
het gaat er tenslotte om.

Aj moar gein heb.

Ten tweede: 
2 december hak bericht van Marcel op mien 
telefoon, met de vroag of ik nog even tiet had 
um dit joar als Stadsprins verder te goan.
Noa 2 tellen bedenktied hek toen joa gezegd.
Onder het motto,

Aj moar gein heb.

Ten derde:
Carnavalsgroep de Fietspömp is woar ik aan 
toebeheur, ’t geet niet altied zonder slag of 
stoot, moar daaran gif wie geen geheur.
Ook zit ik bi’j de road van elf en doarnoast zit 
ik nog in een ander elftal, woar ik bi’j vv gen-
dringen nog een bietje sportief voetbal. 
Dus het getal 11 kom ik overal tegen zonder 
dat gi’j het wet.

Aj moar gein heb.

Ten vierde:
Ik kan dit natuurlijk niet alleen, doarveur hek 
deze kanjers om mien hen.
Wilbert Klein Herenbrink: mien eige vader den 
wut mien kompaan, want zonder hum hak hier 
nooit gestoan.
Jeffrey Scholman: al lang kameroaden door 
dik en dun, doarom dat ik hut hum dit het 
meeste gun.
Ik zeg: Aj moar gein heb.

Ten vijfde:
Nu stel ik graag mien hofdames voor, deze 2 
mooie dames nou daar stoan ze hoor.
Sharon Putman mien schat en soms een beet-
je mal, past perfect bi’j mien en het Iseldonkse 
carnaval.
Benthe van de Wiel vanuut de vriendengroep 
al joaren lang bekend, dus hek d’r tot hof-
dame gewend.
Dus ik zeg: Aj moar gein heb.

Ten zesde:
Werken bij Louis Venhorst fourage doe ik met 
heel veel zin, en kan ik met een mooi zakcent-
je het carnavalsseizoen in. Dus he’j vroagen 
over hooi en stro, kom dan bi’j mien want ben 
daarin echt een pro. 
Zo hek d’r gein met

Ten zeuvende: 
Ook deze prins is Hubertus trouw, net als 
mien veurganger die stoat er ook altijd veur 
dag en douw. Now denk gi’j vast weer één 
van Hubertus hier. Moar met zes joar op de 
bune te hebben gestoan voel ik mien een 
echte Iseldonker in hart en nier.
Je moest eens weten wat ik d’r voor overheb
Ik zeg:  Aj moar gein heb.

Ten achtste:
Deurdat er steeds meer mensen noar de 
Achterhoek komen, betekent het dat deze 
prins nog bi’j zien vader mot wonen.
De gemeente mot ook de jongeren met extra 
woningen goan belonen, zodat iedere starter 
een plek het om op zichzelf te kunnen wonen.

Aj moar gein heb.

Ten negende:
Woar de bouw stil ligt en onze boeren tegen 
het stikstofbeleid protesteren, doar trekken ze 
geen bekijks bi’j de hoge heren.
Over een poar joar bunt voertuigen taboe, en 
mot wie olderwets met de fiets noar de kroeg 
toe.
Ik zeg ow: Aj moar gein heb.

Ten tiende:
Vorig joar bunt 
wi’j vanuit 
Iseldonk noar De 
Paverts gegoan, 
En doar is iets wat Jan 
Fischer zei mien heel erg bi’j blieven stoan. 
Carnaval mot je niet vieren, moar beleven. 
Den avond deed ik dat, dat is mien altied nog 
goed bi’j gebleven.
Doar juust dat met zijn alle te doen.

Aj moar gein heb.

Ten elfde:
Now hek genoeg geproat, en wil ik graag het 
carnavalsjoar goan beleven samen met jullie.
Ik wens jullie een mooi joar zonder gezanik en 
gezeur veur groot en klein. 
En hebt wi’j samen gein.

3 maal Alaaf!!
Aldus bekendgegeven te Iseldonk op vrijdag 
17 januari 2020
Prins Berto den Eerste.

Ik, Prins Berto den Eerste, de 42e stadsprins van 
Iseldonk, bi’j de gratie van de Prinsencommissie 
en het bestuur van Stichting Iseldonk  geef te 
kennen en te verstoan dat:
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Sport
nieuws
Bakker ‘Jos op 43’ uit Oer nieuwe 
hoofdsponsor Ulftse Boys. Hij zorgt 
bij iedere wedstrijd voor de puntjes.

Het eerste bedrijfselftal van Pro-Rail 
heeft de voetbalwedstrijd van car-
navals-zaterdag afgezegd. Pro-Rail 
heeft te weinig wissels.

In de Kruisberg in Doetinchem 
heeft, tijdens een vriendschappelijk 
potje voetbal tegen de bewakers, 
één van de gevangenen een enkel-
band afgescheurd. Gelukkig waren 
er nog wat nieuwe exemplaren op 
voorraad en kreeg hij een nieuwe 
omgeklikt. De wedstrijd eindigde 
trouwens in een bloedeloze 0-0.

Het dames-elftal van SDOUC krijgt 
teveel rode kaarten. Uit onder-
zoek is gebleken dat dit komt deur 
tiet-rekken.

”Normaal laat ik ze gewoon han-
gen, maar ja het is carnaval he? 
Loop ik toch weer mijn ballen te 
poetsen. Altijd fijn zo’n vrije speel-
week,” aldus Jan Kok, terreinknecht 
bij Ulftse Boys.

Proclamatie

Sportnieuws
Jessica Lamers 

zorgt voor voldoende 
vitaminen tijdens 
trainingskamp 

handbaldames UGHV.

Wesenthorst-palace
Ondernemer Hennie van 

der Most heeft onlangs “De 

Wesenthorst” in Ulft gekocht. De 

school komt volgend jaar leeg te 

staan, nadat de leerlingen zijn 

verhuisd naar de nieuwe school 

Almende Laudis in Silvolde.

Van der Most is bekend als 

eigenaar van o.a. Preston 

Palace, Bonte Wever en 

Kernies familiepark in Kalkar. 

Ondernemener Hennie wil de 

oude school ombouwen tot 

een horeca- en amusementsgelegenheid. Er zal een barstraat 

herreizen met bekende oude namen uit Ulft, zoals café Schot, café Schepers, 

café De Pluum en café Guyen. Ook komt er een kleine discotheek in die de 

naam Joy zal dragen. Ook  bioscoop Luxor zal niet ontbreken.

Tevens zal er een ondergrondse tunnel komen naar het oude zwembad “De 

Blenk”. In eerste instantie zal deze gebruikt worden door de nieuwe brood-

jeszaak Broods, maar deze plannen zijn recent weer gewijzigd. 

Kortom een gezellige avond uit, waarbij oude herinneringen van vroeger 

weer tot leven komen. Na afloop blijft u natuurlijk slapen in èèn van de mooie 

hotelkamers.
Wat Van der Most verder nog met het pand blijft vooralsnog geheim. 

Wel wil hij verklappen dat dit project nog grootser en mooier zal zijn, 

dan al zijn bestaande projecten.

De opening zal waarschijnlijk ergens rond 2022 liggen.

Nieuwe laadpaal voor 
de elektrische auto van 
Burgemeester 
Otwin 
van 
Dijk
Het heeft 
even 
geduurd 
maar nu 
heeft het 
buitenge-
bied in de 
gemeente 
Oude 
IJsselstreek 
ook einde-
lijk groene 

stroom.

Veurglui'jen Carnaval 2020
Vrijdag 21 februari, un oer Hollandse oavend in Iseldonk
Voor 11 tot 111 jarigen in de popzaal van DRU Industriepark Ulft.
Michel Wolsink blies twee jaor gelei’jen Mientje ni’j laeven in. Hi’j zal disse aovend veur de 

tweede keer optrei’jen in Iseldonk. 
Um zien stem un betje te spoaren zal 
DJ Raymond van Osch de oavend as DJ 
en zanger mede ondersteunen.
Of da’j now elf bunt, honderd elf of 
ertussen inzit, iedereen is van harte 
welkom. Trek wat Hollandse kledij aan 
en kom lekker met ons Veurglui’jen op 
ut carnaval 2020.
Dit alles onder leiding van Stadsprins 
Berto den Eerste en Jeugdprins Thijn 
den Eerste van Iseldonk. Entree voor-
verkoop € 3,25 aan de deur € 5,00. 
Kaarten reserveren via de site van 
DRU Industriepark.

 

 
 

Als zien Nancy 
belt wet Wilco 

niet hoe snel hi’j 
op huus an mot

Wesenthorst Palace

 Jeroen klein Gebbink  
besmet met carnavals-

virus. Hij moet 4 dagen in 
quarantaine bij de Pol van 

22 febr t/m 25 febr.



Veels stopt als café en gaat verder als escaperoom. Volgens eigenaar Sander Peter kom je er goed vast te zitten. Hij kan het weten, want hij spreekt uit ervaring. Je wordt opgesloten in een ruimte en aan de hand van verschillende vragen en opdrach-ten moet je uiteindelijk de codes zien te kraken. Je hebt hiervoor een uur de tijd. Zelf heeft Sander er twee weken over gedaan voor hij eruit kwam. Maar hier hoeven de deelnemers niet bang voor te zijn. Lukt het je niet om binnen het uur de code te kraken, dan heb je het spel verloren en kun je de ruimte verlaten.Een leuke escaperoom is tegenwoordig niet meer wiet weg.

Zorgen om toekomst Iseldonk 
Het is 50 tinten grijs bij Iseldonk! Waar is toch de jeugd? Na uitvoerig onder-zoek is gebleken dat kinderen in Iseldonk het carnavalsgen niet meer hebben, carnaval wordt de jeugd niet meer met de paplepel in gegoten.

Dit baarde ook Dave van de 
Schuur grote zorgen. Hij dacht 
waar vind ik alle Ulftse kinderen 
bij elkaar? Juist, tijdens de 
KiVaDa! Er is daarom afgelopen 
jaar met een gewijzigd pro-
gramma gestart en Dave heeft 
met alle kinderen geheel belan-
genloos alle oude carnavalshits 
ingestudeerd.
Op de foto zongen ze: 
”Bij ons staat op de 
keukendeur...”

Al decennia lang wutt d’r 

in de Sleegstroat carnaval 

gevierd. Um disse  reden roe-

pen wi’j iedereen op die in ’t 

Ruufke kump um ow kleding 

aan te passen aan een thema 

uut vervloagen joaren. Wi’j 

goan terug noar 1976. Wicky 

de Vicking was veur de bla-

gen een held en zeker wat 

ni’js op televisie, net in de 

tiet dat de zwart-wit televisie 

plaats miek veur het kleu-

ren beeldbuis. Veur de leden 

van toen reden um hier hun 

inmiddels derde carnavals-

wagen te bouwen in dit the-

ma, want een thema gericht 

op de blagen de’j het toen ook 

al goed. Ook now vandaag 

de dag zien wi’j Wicky weer op 

de televsie moar dan in een 

heel andere en völ moder-

nere versie, fijn um de kinde-

ren van now te zeggen en te 

loaten zien dat dat 44 joar 

gelei’jen ook bestond. A’j dus 

geen jubileum kunt vieren 

dat deelbaar is deur 11 dan 

mo’j moar terug goan in de 

tied dat deelbaar is deur 11.

Het programma tijdens de 

carnaval

Zoaterdag 22 februari:
11.00 uur:
Verzamelen in ’t Ruufke veur 

de veurbereidingen van de 

feestoavond. 
±13.00 uur: Stamppot eaten.

19.30 uur: Aanvang feest-

oavond met de vaste gasten 

en leden. Natuurlijk als 

hoogtepunt de presentatie 

van de nieuwe prins(es). 

24.00 uur: Einde feestoavond.

Zondag 23 februari:
10.00 uur: Frühshoppen voor 

leden en vrienden van onze 

club, tevens receptie van onze                                           

nieuwe prins(es)

13.00 uur: Leden doen mét of 

goan kieken noar de optocht 

van Iseldonk.
16.00 uur: ’t Ruufke weer 

oapen voor het spätshoppen 

tot de letste noar huus geet.

Dinsdag 25 februari:
11.00 uur: Spelletjes dag voor 

het héle gezin.

Het bestuur, de leden en de 

nieuwe hoogheid wenst heel 

Iseldonk een geweldig car-

naval toe onder de ni’je leus:

’DEURbIEtEN’
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Carnaval bij de Szoepstengels, zoals altijd weer 

vanouds gezellig en vol met goede muziek, alles 

mag en niets hoeft. Voor 2020 regeert onze 
Prinsz 
Mathijs 
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 22 februari speelt de band Johny and 

the Heroes het dak eraf met heerlijke rock muziek. 

Zondag 23 februari komt de band The Seventies 

de tent plat spelen met heerlijke covers uit de 

jaren zeventig, uiteraard met Hammond orgel! 

Op maandag avond 24 februari komen de heren 

van Filthy Treasure het zweet in de bilnaad spe-

len. Dus kom vooral langs!

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 het feest kan niet vroeg 

genoeg beginnen!

Uiteraard zullen de Szoepstengels de 

Szoepstengels niet zijn als er geen ludieke dins-

dagmiddag activiteit word gehouden. het thema 

van de dinsdagmiddag bij De Szoepstengels is dit 

jaar ‘DragRace’ en iedereen is welkom! Er is een 

DragBingo, Vele prijzen en nog veel meer! Dus 

trek je stoute hakken aan, smeer je gezicht vol 

make-up en you go girl!  Verwacht foute activitei-

ten en gênante opdrachten zoals je ze van ons 

gewend bent.  Aanvang 13:48 uur!

Kortom een vol programma voor de 

alternatieve carnavalist! Kijk voor meer 

informatie op onze Facebook pagi-

na of op www.szoepstengels.nl. 

Dragrace bij de Szoepstengels

Escaperoom Veels”De Sleegstraat” terug in de tied

Carnavalsgroep 
’De Fietspömp’ blaast carnaval nieuw leven in

A’j de kop zo laes 
dan kump der 
ongetwieveld de 
vraog, hoe mok dat 
now zien? Now, dit 
alles het te maken 
met CO2 uutstoot. 
Hierbij het onze 
regering normen 
gesteld die veur un 
bepaalde tied gere- aliseerd 
motten zun. Enerzijds vraogen de 
bewoners van de Zaodzakkenstraot 
zich af, wat kump der de aankom-
mende jaoren op ons af? Anderzijds 
kunnen wi’j wel aan de eisen 
voldoen? 
Kunnen wi’j onze veestapel, onze 
huusdieren, de holdkachel wel 
behollen? Mot ik mien drie kannie-
nen weg doen, mag de hond blie-
ven? Maggen wi’j maor één varken 
en één poes in huus hemmen? 

Hebben wi’j aover enkele jaoren 
allemaol un aquarium in huus met 
twee viskes? Un viever in de tuin 
met één goldvis? Allemaol vraogen 
die ons bezig hollen um de CO2 te 
motten verminderen. Hierop willen 
de bewoners van de 
Zaodzakkenstraot niet wachten. De 
huzen worden te koop aan geba-
o’jen um zich dan elders binnen 
Europa of der buuten aovernieu’j te 
gaon vestigen. Der is al un investe-
ringsburo uut Rotterdam geïnteres-
seerd um de gehele straot in ens op 

te kopen. De drie plaatse-
lukke makelaars willen 

ons hierin graag 
ondersteunen.

Intussen zun der al un paar bewo-
ners aan ut rondkieken waor zich 
dan alle bewoners uut de straot in 
blok aovernieu’j kunnen vestigen. 
Ut mag geen hoogbouw zun, un 
mooi stuk tuin der bi’j. Zo zun 
Bennie Daals en Ria van Hal un 
waek rondum Marrakesh in 
Marokko aan ut rond kieken naor un 
geschikte plek. Rudie Mulders en 
Hermien Daals waren net nao de 
kerst in ut noorden van Finland en 
hebben daor al optie op un stuk 
grond wetten te leggen veur ut 
bouwen van mooie holtere wonin-
gen. Daor zun de nachten wel lan-
ger dan hier maor dat ligt hun bei-
den wel. Rieky Fischer en Arnold 
van Hal reizen een deze dagen naor 
ut hele zuiden van Italië, zo rondum 
Napels. Volgens Arnold zol daor ut 
geld op straot liggen en das net wat 
Rieky gaod uutkump. Bertie Aalbers 
coordineerd ut allemaol. Mocht ut 
allemaol lukken dan slaon wi’j twee 
spiekers op de kop. Wi’j dragen bi’j 
aan vermindering van CO2 uutstoot 
en der kommen woningen vri’j veur 
de woningzeukenden. As ut zo wiet 
is, heuren jullie nog van ons. 
Trouwens met de Ulftse kermis 
kommen wi’j weer effen naor Ulft 
toe.

Zoadzakkenstraot in de 
verkoop

Eindelijk weer nieuwe woningen te 
koop bij Leander Heutinck.
De woningen 
worden aan-
geboden in de 
vogelbuurt in 
Ulft. Helaas zijn 
deze weer niet 
voor jongeren 
of voor de door-
stroom in de 
woningmarkt. 
De woningen 
zijn wéér voor 
de senioren, ze 
kunnen de boom 
in. Jonge starters 
in de vogelbuurt 
kunnen er weer  
naar fluiten. 

Gekte op de 
woningmarkt

Wie is wie
Zet de naam en jaartal in de juiste volgorde: 1978, 1983, 1984, 1986, 1993, 1995, 1999

Theo Putman, Jos Cornelissen, Willy Schoemaker, Willy Menke, Alard Ross, 

Jan van Amstel, Rene Teunissen



A’j ut thema zo aanheurt dan denk 

i’j hoe mot ik den now koppelen aan 

de leus. 

Kiek a’j de leus snel uutspraek en 

de klemtoon wat meer op gein legt 

kri’j zo’n Midden-Oosters, Arabisch 

accent Aj maor gein heb. Midden 

Oosten, waor denk i’j dan aan?? 

Arabië, Marokko, Tunesië. Oosterse 

taferelen!! Ali baba en de veertig 

rovers. Aladin en de Wonderlamp!! 

Harem en un Sjeik met tiental-

len dames gesluierd en in zwoele 

kleurrijke kledij!! Buikdanseres 

of meerdere buikdanseressen !! 

Slangenbezweerder!! En dit alles 

mysterieus verpakt in wolken en 

geur van wierook. Dit alles 

speult zich af in Oosterse 

paleizen. 

Al deze onderwerpen zun te 

gebruken veur in de optocht. As loop-

groep; als Aladin en de veertig rovers. 

Individueel als slangenbezweer-

der. Veur un karnavalswagen met 

waterpiep. I’j bouwt un laevens grote 

waterpiep. Daor aan 8 tot 10 slangen 

waormet een aantal dames of heren 

aan zitten te roken en uiteraard in 

oosterse kledij en muziek en flink 

wat rook producerend. Vergezeld met 

un bord met un spitsvondige tekst 

dat betrekking het op stikstof c.q. 

CO2 uitstoot. Zeer actueel.

 Um un carnavalsliedje te maken 

van deze leus zal wat meer inspan-

ning kosten. Maor, en zo is ut vaak 

as iets niet lukt wa’j graag wilt, ku’j 

altied nog zeggen: ”Aj maor gein 
heb ” En de jeugd zegt: ”Lach met ”
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Gergotal BV • Evers Financiele Dienstverlening • Café Bar  Het Hemeltje • Autobedrijf Geert Stevering • Eten bij André • Kempers Outlet • Nordic Fire • Klomberg Assurantiën en Regiobank • Tiggelovend-Kok • Schilderwerken Tonnie Feukkink • Bruil Vastgoed-Onderhoud • Hendriksen Prefab bv • Timmerfabriek Hendriksen bv • Henku bv • Bouwbedrijf Gert Jansen bv • Rudie Jansen Schilders • R.P.M. Bouw b.v. • Heutinck Juwelier - Optiek • Shoeby Fashion • Hyscon Zuid-Oost Gelderland • Kok Renovatie Specialist • Schildersbedrijf Theo van de Pavert • TCU • Autobedrijf Frazer • Hoveniersbedrijf Niek Horstik • Bourgondiën - Kok  • Filta Fry Plus • Halberg accoun-tants en adviseurs • Peters Interieur • Bedrijfswagens Paashuis • AG Auto’s • Voegbedrijf Schepers • Bruins Bouw & Uitvoering Ulft • Ratering Technische Groothandel • Terborgse Wijncentrale • Wijnhandel-Slijterij Schoemaker • Hair by Sabine • KM Tuinen • Globe Security • MRB  • Bakkerij Tonnie Knippenborg • Businessstickers • Tuincentrum Putman • Drukkerij IJselstroom • Bestelrent 

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

Dit zijn de sponsoren van de carnavalsoptocht 2020

Seniorenpronkzitting 
Meer dan 30 jaar werd op de vrijdag van het carnavalsweek-end menig feestzaal omgetoverd tot een gezellige carna-valeske feestzaal voor de senioren van Ulft en omstreken.
Er werd een gevarieerd programma aangeboden en veel senioren, die vaak al sinds hun jeugd betrokken waren bij het Iseldonkse carnaval, wilden op deze speciale car-navalsavond even het Iseldonkse carnaval (her) bele-ven. Er werd tevens de mogelijkheid geboden om de seni-oren thuis op te halen en weer naar huis te brengen.Helaas is de afgelopen jaren de belangstelling voor deze seni-orenpronkzitting enorm teruggelopen en dit heeft het bestuur doen besluiten om de avond op een andere manier in te vullen.
Graag willen wij de 
trouwe seniorencom-
missie bestaande 
uit Cees en Ria 
Braaksma en Diny 
van de Schuur, de 
laatste jaren bijge-
staan door Bonnie 
Jansen en Vroka 
Wijnia, hartelijk dan-
ken voor hun jarenlange inzet. Tevens willen wij alle spon-soren bedanken die vele jaren een steentje hebben bijge-dragen aan deze seniorenavonden. Hartelijk dank! Alaaf!

Programma Carnaval 
Iseldonk 2020

Vrijdagmorgen 21 februari
11.00 uur Jeugd Carnavalsochtend Popzaal DRU Industriepark 

m.m.v. basisscholen De Mariaschool & De Oersprong
en Jeugdprins Thijn den Eerste (Alleen toegang voor de scholen).

20.41 uur Veurglui’jen Oer-Hollands in Iseldonk 
Popzaal DRU Industriepark.

m.m.v. Michel Wolsink en Raymond van Osch (reserveren via DRU Industriepark)

Zaterdag 22 februari
14.41 uur Sleuteloverdracht 

Door burgemeester Gemeente Oude IJsselstreek Otwin van Dijk.
Aansluitend uitreiking van ”de Uutschieter”, Popzaal DRU Industriepark m.m.v 

de ’Iseldonkse Muzikanten’.

21.11 uur Carnavalsbal 
Bij Café de ”Veldmuis” in Ulft. Entree gratis

m.m.v. DJ Daryl

Zondag 23 februari
13.11 uur Optocht Iseldonk

Start vanaf het Zwarte Plein 
Tijdens de optocht zijn de aanliggende cafés  geopend!!

Aansluitend prijsuitreiking en After-Optocht-Bal  
m.m.v. DJ Johnny Hoogland, Popzaal DRU Industriepark. 

Maandag 24 februari
10.11 uur Carnavalsmorgen in de Debbeshoek

Stadsprins Berto en Jeugdprins Thijn en  Dansgarde Iseldonk 
bezoeken de bewoners van Zorgcentrum Debbeshoek.

13.00 uur Dweilen in Iseldonk
We starten om 13.00 uur bij CV de Pol met de touwtrek-wedstrijden.

Aansluitend volgt een bezoek aan de diverse horecagelegenheden in Ulft. 

Dinsdag 25 februari
20.11 uur Mientje verbranden 

Verzamelen in de Kerkstraat om 20.00 uur op het plein voor Mecking’s Sportshop.

Aansluitend afsluitavond 
Bij café het ”Hemeltje” in Ulft m.m.v.  dweilorkest Ut Natte Mondstuk uit Zeddam. 

00.00 uur Afsluiting van het carnaval 2020
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Thema veur 2020 is ’1001 nacht’
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Iseldonk 2020

Fusie Ulftse voetbalclubs ?
Het gonst al een tijdje van de geruchten over een fusie van de Ulftse 

voetbalclubs SDOUC en de Ulftse Boys. Elke club heeft zijn voors en 

tegens en er wordt heel wat vergaderd in beide bestuurskamers. 

Tijdens de Ulftse Avondvierdaagse zijn enkele leden van de Ulftse Boys 

dan ook betrapt tijdens een geheim beraad. Het vermoeden bestaat 

dat ze de nieuwe shirts met de hoofdsponsor al aan hebben en dit 

angstvallig afschermen. Zelfs de 

slogan heben ze al overgenomen!

www.iseldonk.com
Meer dan 11 maanden is onze 
vernieuwde website 
nu online.
Vind hier het 
laatste nieuws, informatie en foto’s ! 
Met dank aan MEZ11


