
Editie 2019 met prins Ton den Derde

Op een avond, dat heel Nederland 
bedolven ligt onder een pak sneeuw, 
trotseren wij het barre winterweer op 
weg naar stadsprins Ton den Derde. 
Nadat we eerst nog even een foto 
van onze redactie hebben gemaakt 
vervolgen wij onze route langs de 
Strang naar de Bontebrug. Hier 
woont onze nieuwe stadsprins. 

Fietsend over het smalle, gladde fiets-
pad langs het water, besluiten we wel 
dat we de terugweg een andere route 
nemen. Met waarschijnlijk de nodige 
biertjes op wordt ons deze uitdaging 
iets te groot.

Aangekomen bij de prins valt ons oog 
al direct op de prachtige kroeg die hij in 
zijn tuin heeft gemaakt en de geweldige 
vrijheid waar ze wonen. We worden 
binnen warm onthaald door de prins en 
zijn gevolg en de twee teckels. Nadat 
we ons opwarmen aan een lekkere kop 
koffie komen al gauw de verhalen op 
gang.

Afgelopen najaar werd Ton Knaven 
door de prinsencommissie benaderd 
en al snel gaf hij aan dat hij het graag         
wilde gaan doen. De tijd begon te drin-
gen, want er moest nog veel dingen 
worden geregeld. Steek uitzoeken,   
onderscheidingen bestellen en natuur-
lijk een hofhouding bij elkaar zien te 
krijgen. Dit laatste was een makkelijke 
opgave.

Als eerste kwam hij bij zijn vriendin     
Karin Bosch en haar dochter Tessa 
Brouwer die beide zijn hofdames wilde 
worden. Aangezien Tessa met 15 jaar 
nog een beetje jong is en niet alle   
avonden er bij kan zijn krijgen zij           
versterking van Marcia Geerts. Marcia 
is degene met de meeste ervaring, want 
ze staat er nu al voor de derde keer. Tim 
Knaven, de zoon van Ton, zal hem      
bijstaan als zijn adjudant. Evenals Marc 
Huntink, de beste kameraad van Ton. 
De leus waarmee Ton zal regeren luidt 
als volgt: ”Blief op de been”. Nu zijn   
hofhouding compleet is staat niets Ton 
meer in de weg, om er een geweldig 
jaar van te maken.

 
Ton is in zijn da-
gelijks leven werk-
zaam als adopta-
tietechnicus bij de 
firma RSR te Dui-
ven.

Hij bedenkt en 
maakt allerlei 
aanpassingen op 
maat voor perso-
nen met een be-
paalde handicap. 
Marc werkt, nou 
ja, hij is aanwezig, 
bij de gemeente. 
Hij zorgt dat alle 
verkeersborden 
op de juiste wijze 
geplaatst wor-
den. Tim zit nog 
op school voor de 
motorvoertuigen 
en leert voor eer-
ste onderhouds-
monteur. Karin 
werkt bij Sibotech. 
Dit is een service-
adviesbureau. Zij 
is van alle mark-
ten thuis, zowel 
op kantoor als in 
de werkplaats en 
onderhoud. Het 
liefst trekt ze zelf 
de overall aan. Marcia heeft sinds kort 
de overstap gemaakt van de kaakchi-
rurg naar Tactus verslavingszorg. In 
geval van overmatig drankmisbruik bin-
nen het gevolg kan zij hen direct van de 
nodige adviezen voorzien. Tessa zit op 
de Wesenthorst. Ze weet nog niet goed 
wat ze later wil worden, maar met deze 
opleiding kan ze alle kanten nog op.

Het carnaval zit er bij allemaal al van 
jongs af aan in. Vroeger is Ton begon-
nen bij de Kanunneken die carnaval 
vierden bij de Oerianen in café Schot in 
Oer. Ton en Marc hebben al vele grote 
wagens gebouwd voor de optocht in 
Braamt. En zelfs al een keer meege-
daan bij Ter land, ter zee en in de lucht. 
Ze hebben toen zelfs een auto gewon-
nen. Ook   Karin komt oorspronkelijk uit 

Braamt en heeft daar altijd al carnaval 
gevierd. Ton heeft ook nog een doch-
ter. Zij woont in Manchester. Helaas 
kan hij er niet zo maar even snel op de 
koffie gaan, want het is toch altijd wel 
even een behoorlijke reis. Zeker met de 
komst van zijn kleinkind is het spijtig dat 
ze niet iets dichter in de buurt woont. Zij 
heeft verder niets met carnaval, maar 
zal zeker van afstand haar vader op 
de voet volgen in zijn handelingen als 
prins. 

Nu hij prins is geworden en bijna opa 
wordt, heeft Ton nog een grote wens. 
Dat is schutterskoning wllen worden 
bij Hubertus. Hij heeft altijd gezegd 
eerst koning te worden en daarna mis-
schien ooit stadsprins van Iseldonk. 

Dat liep dus toch iets anders. De        
prinsencommissie van Iseldonk schoot 
eerder raak. Tim is kermiskoning          
geweest en Tessa is nu jeugkoningin bij 
Hubertus. Zij hebben Ton dus al even 
voorgedaan hoe het schieten moet wor-
den uitgevoerd. Hopelijk zal Ton het 
hen ooit nog eens nadoen. 

Tot slot willen wij van de redactie Ton 
en zijn gevolg bedanken voor de gezel-
lige avond. We wensen jullie met zijn al-
len een geweldig jaar toe. Om exact elf 
over elf vertrekken wij weer huiswaarts 
nadat we het sneeuw weer van onze 
zadels vegen. Via de veilig gekozen 
terugweg komen we zonder incidenten 
weer veilig thuis aan.

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

BL
IEF

 OP DE BEEN

Iseldonk 2019

METDOEN !

Iseldonk 2019

Programma Carnaval
Vrijdag 1 maart 11.oo uur

JeugdcarnaValsochtend
Popzaal dru cultuurfabriek  

19.19 uur seniorenPronkzitting
Popzaal dru cultuurfabriek 

zaterdag 2 maart 14.41 uur

sleuteloVerdracht en 
uitreiking de uutschieter
Popzaal dru cultuurfabriek entree gratis

20.11 uur carnaValsbal 

café de Veldmuis ulft    entree gratis

zondag 3 maart 13.11 uur

carnaValsoPtocht
vertrek vanaf het zwarte Plein

aansluitend prijsuitreiking en 

aFteroPtochtbal
Popzaal dru cultuurfabriek

Maandag 4 maart 10.11 uur

carnaValsMorgen debbeshoek

13.19 uur dweilen in iseldonk
bij diverse horecagelegenheden en cV de Pol

dinsdag 5 maart 19.45 uur

PoP Verbranden en aansluitend 

aFsluitaVond bij het hemeltje ulft

00.00 uur afsluiting carnaval 2019

ISELDONKSE 
CARNAVALSKRANT

Een interview met de 41e prins van Iseldonk

Prins Ton de 3e 



DE UlftSE KRANt ISELDONKSE CARNAVALSKRANT PAGINA 3 

Mijn De-Buut als 
carnavalsartiest 

Als ik dit voorwoordje voor de Carnavalskrant schrijf, zijn 
de pronkzittingen net achter de rug. En wat voor pronk-
zittingen! Ik mocht er mijn debuut maken als carnavals-
artiest. Hoewel ik het jaar daarvoor heel gemakkelijk ’Ja’ 
zei op het verzoek om mee te doen, vond ik het eerlijk 
gezegd best spannend om het podium op te gaan. Maar 
zoals de leus van Jeugdprinses Quinty den Eerste al aangeeft, het gaat allemaal om 
’Metdoen’. 

Omdat ’Meedoen’ ook de missie van de gemeente is - iedereen moet immers mee 
kunnen doen in de samenleving - heb ik vol overgave meegedaan aan de Buut van 
Dianca en Nora. De gemeente en ik werden door de dames natuurlijk even lekker 
op de hak genomen. Maar dat maakt het meedoen alleen maar leuker. Het was een 
enerverende en verrassende ervaring. Even iets anders dan het serieuze burgemees-
terswerk. Wie weet heb ik de deuren opengezet naar andere gemeentelijke bestuur-
ders? Dianca en Nora dagen ze in ieder geval uit voor een volgend jaar. 
Beste Iseldonkers, ik wens jullie straks een geweldige carnaval waarin iedereen ’met 
dut’. Geniet van alle feestelijkheden onder leiding van Stadsprins Ton den Derde en 
zijn gevolg, en ’Blief op de been’!

Otwin van Dijk, Burgemeester Oude IJsselstreek

Route  optocht Iseldonk            
Ook dit jaar zal er een bonte carnavalsstoet door Iseldonk trekken en wel voor de 52e keer ! Diverse wagenbouwers zijn al maanden met de voorbereidingen 
bezig maar er zijn ook individuelen of groepen die een week voor de carnaval 
nog een uitstekend idee tot uitvoering brengen en alsnog deelnemen. 
Het bestuur van Stichting Iseldonk wil graag zoveel mogelijk verenigingen en 
horecagelegenheden bij de route betrekken. Het is een zware klus om iedereen 
hierbij tevreden te stellen, maar desondanks hebben zij getracht dit jaar een aan-
gepaste route door Ulft uit te zetten langs veel gezellige carnavalsgelegenheden.

Er wordt gestart om 13.11 uur vanaf het “Zwarte Plein” in Ulft. Van hieruit gaan 
we de Schoolstraat in, linksaf Hogeweg deze gaat over in de Hofstraat, linksaf 
Biezenakker, Bergseweg oversteken, Maasstraat, linksaf Schouwgraaf, rechtsaf 
Pol en direct linksaf Maasstraat, Debbeshoek oversteken en de Wega in, linksaf 
Dierenriem gaat over in Praestingsweg, linksaf Veldstraat langs het terras van 
“De Veldmuis” rechtsaf Heggensveld langs de Pearlskruut van ”Wijnhandel 
Schoemaker”, linksaf Bongersstraat in langs ”Het wapen van Ulft” links af de 
Deurvorststraat in langs het terras van ”’t Hemeltje” vervolgens langs ”Cafe 
Veels” en ”Muziekcafé Kashmir” naar de Frank Daamenstraat en gaan we rechtsaf 
de Drulaan in, waar voor alle deelnemers het einde van de optocht is. Hier zal       
aansluitend de prijsuitreiking zijn van de optocht en straatversiering. 
Mocht je nog mee willen doen geef je dan op via het aanmeldformulier op de 
website www.iseldonk.com .

Let Op !! Let Op!!   Wilt u op zondag 3 maart vanaf 13.00 uur 
de route van de optocht  autOvrij maken.  
Namens de optochtcommissie alvast bedankt!!

Touwtrekken de Pol 

as-best uit de test  
Met ’Ons Genoegen’ delen wij u mede dat het touwtrek 

evenement van carnavalsvereniging de Pol as-best uit 

de test is gekomen, ondanks de uitstekende weersom-

standigheden hebben enkele deelnemers er toch een 

vervelend hoestje aan overgehouden.

Gerrit Vossers 
weer-bedrog !

Weerkundige Gerrit Vossers heeft alle wijsheid 
in pacht, maar hij verkondigt  keer op keer  
foutieve weersverwachtingen. Afgelopen zomer 
kwam hij erg droog uit de hoek met zijn voor-
spellingen omtrent  uitblijvende regenval. 
Afgelopen maanden sloeg het weer om en voor-
spelde hij natte snee. Tijdens het carnavals-
weekend voorspelt hij te verhagelen. 
De oorzaak van zijn weer-bedrog is bekend   
geworden: Het bleek dat hij meteoroloog. 

Kort nieuws:
Ik heb vanmiddag een zak Chocotoff
 leeggegeten en voel me daar behoorlijk 
Clôte D’ôr.

Ik zag net twee fototoestellen die een 
enorme klik met elkaar hadden. Bleken 
cameraatjes van elkaar te zijn.

Verloskundige Schut heeft uiteindelijk      
3 uur vastgezeten in de defecte lift van de 
DRU.  Ze vond het een hele bevalling.

Na 28 jaar als bloemist wilde de werk-
gever toch af van  Karin Feukkink. Karin 
wilde zelf graag blijven en kon haar woede 
niet verbloemen en wilde het uitvechten 
in de rechtszaal. Na veel verwijten over 
en weer kwam het uiteindelijk tot een 
bloemschikking.

Ik heb een bril nodig, zei kapper Feukkink 
gekscherend.

Als je koffie zet moet je wel de kop erbij 
houden, aldus Robin Bussink.

De op doping betrapte wielrenner Pascal 
Boerkamp ontkent: ik trapper niet in.

Ton Menke slachtoffer bij aanslagen 
belastingdienst.
H.W. te Ulft  overigens ook.

In tegenstelling tot eerdere berichten gaat 
de verkiezing Miss Communicatie tóch 
door.

Gratis af te halen bij Houthandel het 
Anker want d’r werd niet hard geholt, 
veur het ni’je soort holt, dus bunt ze bang 
dat ze ut oaverholt: ONDERHOLT

Virus-Alert-boodschap van Gerard 
Wijnia namens de riddaktie: Als je een 
mail ontvangt met een link voor ‘gratis 
porno’ open het niet ! Het is een virus! Dat 
sgakelt de spelingscontrole van je mobiele 
televoon out en sorgt ervoor dat je met 
speelvauten schrijft. Ik heb het ontfangen 
maat godzijdank heb ik het niet geopent. 
Het intersseert me niet die seks-grappen! 
Baarsguw de rest!

Alleenstaande man, Patrick R. te U, zoekt 
alleenstaande vrouw om  naast elkaar te 
kunnen gaan staan  tijdens de optocht.

Dit seizoen is Dansgarde Iseldonk gestart met 

het Solo-dansen.
Twee jeugdleden van onze vereniging, te 

weten Daphne Kraan en Britt van ’t Hul, heb-

ben aangegeven om, na jarenlang dansen in 

groepsverband, nu ook voor een solo-dans te 

willen gaan trainen. Daisy Peters traint de 

meiden en zowel de meiden als de trainster 

zijn dolenthousiast.
Daphne is afgelopen december 10 jaar gewor-

den en danst nu haar vierde seizoen bij 

Dansgarde Iseldonk. 1 jaar bij de mini’s en 2 

jaar bij de garde en zij danst dit seizoen bij 

de junioren; deze groep doet tijdens festivals mee 

onder de naam B-ware.
Trainster Daisy Peters zag al snel dat deze 

dames de power hebben om een solo dans te doen. 

Zij heeft gelukkig de tijd gevonden om voor deze 

dames een mooie dans te maken en hen deze 

dans aan te leren. Hiermee kunnen zij tijdens 

festivals op het danspodium hun mooie solo-

dans laten zien. Tevens is er gezamenlijk met 

de dames en de ouders een passend danspak 

ontworpen en gemaakt. De kleuren zijn door de 

dames zelf uitgezocht.
Daphne heeft haar dans al laten zien bij het fes-

tival van de “Nachtuulen” in Oud-Zevenaar.

Zij was heel zenuwachtig, maar ze heeft het 

super gedaan en een mooie beker mee naar huis 

genomen. Familie en vrienden waren supertrots; 

het is natuurlijk ook erg knap om zo’n dans in 

je eentje op het podium uit te voeren. Daphne was

tot dan gewend om met een grote groep op het 

podium te dansen. Britt zal dit jaar haar dans 

en haar outfit nog even geheim houden. Zij 

heeft momenteel een knie- bles-

sure en heeft daardoor al vroeg 

in het seizoen haar trainingen 

moeten staken. Dit vindt ze 

uiteraard erg jammer maar zal 

volgend seizoen er weer vol voor 

gaan en dan zal zij knallen 

op het podium. 

Dansgarde Iseldonk is blij met 

deze nieuwe uitdaging bin-

nen de vereniging en is daar-

naast trots op alle dames die 

bij de dansgarde dansen. FIjn 

dat er zoveel jeugdleden met 

ons ‘Metdoen’! Alaaf!

Britt

Dansgarde Iseldonk
Daphne
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Ten Eerste:
Ik ben jeugdprinses Quinty 
den Eerste.
Vroeger als klein meisje 
ben ik een carnavalsprins 
tegengekomen.
Sindsdien ben ik van zo’n 
carnavalsrol blijven dromen.
Ik heb altijd graag een 
prinses willen zijn als kleine 
spruit.
Nu ik groot ben komt mijn 
wens dan eindelijk uit.
Bij de jeugd dus wel weer 
een dame aan de top.
Daarmee loopt de 
Iseldonkse jeugd voorop.
Metdoen ! 

Ten Tweede:
De eerste letter van mijn 
naam is uniek.
Met scrabble raakt altijd 
iedereen van de letter Q in 
paniek.
Ook mijn hofhouding heeft 
dit jaar bijzondere namen.
Het is een unieke verzame-
ling samen.
Ivy en Megan zullen tijdens 
carnaval mijn hofdames zijn.
En met adjudanten Orlando 
en Tjebbe loopt het straks 
als een trein.
Metdoen !

Ten Derde:
Ik heb mijn jaarlijkse skiva-
kantie laten schieten.
Om van dit Iseldonkse 
carnavalsfeest te kunnen 
genieten.
Dus dit jaar zien ze mij niet 
met de ski-latten van de 
berg af gaan,
Maar zal ik op de podium-
planken van het carnaval 
staan!
Metdoen !

Ten Vierde:
Misschien ga ik het 
carnaval wel mijn liefde 
verklaren.
Want met deze winterse 
sferen kunnen we de winter-
sport  wel evenaren.
Een jeugdprinses op de 
arreslee,
Dan krijg ik waarschijnlijk 
ook Stadsprins Ton wel 
mee.
Met de lift de Engbergse 
bult op laten slepen.
En de apres-ski is straks 
ook inbegrepen.
Metdoen !

Ten Vijfde:
In Giesbeek heb ik een 
groot deel van mijn jeugd 
doorgebracht.
Daarna heeft mijn moeder 
mij naar het mooie Ulft aan 
de Strang gebracht.
Sinds 2015 ben ik nu 
Iseldonk aan het verkennen.
En ik begin er al helemaal 
aan te wennen.
Metdoen !

Ten Zesde:
Ik hou niet van pesten en 
anderen haten.
Ik vind dat we iedereen in 
zijn waarde moeten laten.

Sociaal en liefdevol zijn, dat 
is wat echt telt.
Dat is iets waar ik erg op 
ben gesteld.
Metdoen !

Ten Zevende:
Ik voetbal bij de meiden 
van de Ulftse Boys.
Dat vind ik leuker dan 
zingen bij The Voice.
Ik speel daar op de positie 
van laatste vrouw.
Maar met carnaval steek ik 
als jeugdprinses mijn armen 
uit de mouw.
Metdoen !

Ten Achtste:
Daarnaast is bakken de 
grootste hobby in mijn vrije 
tijd.
Later als ik groot ben, 
word ik de beste Iseldonkse 
bakkersmeid.
Met taarten van Quinty bij 
Regio 8
Sleep ik dan de mooiste 
prijzen in de wacht.
Metdoen !

Ten Negende:
In het leegstaande Keetje-
gebouw een eigen bakkerij.
Dat lijkt mij echt iets voor 
mij.
Of misschien wel met een 
lunchroom in ’t Kroegje 
neerstrijken
Dat is wat ik graag zou 
willen bereiken.
Metdoen !

Ten Tiende:
Ik zou onze burgemeester 
Van Dijk nog wel graag iets 
willen vragen.
Er is hier in Ulft name-
lijk te weinig voor al die 
16-plus-blagen.
Geen ontmoetingsplek voor 
deze leeftijdscategorie te 
ontdekken.
Wel veel van die 
senioren-plekken.
Café’s voor volwassenen 
zijn er bij de vleet,
Maar de NIX-18-jeugd is 
de groep die u vergeet.
Kunnen we hier in Iseldonk 
geen jeugdcafé organiseren?
Zodat ik meer leeftijdsge-
noten in het carnaval kan 
introduceren?
Metdoen !

Ten Elfde:
Laten we ons eigen 
jeugdcarnavals-bal gaan 
promoten.
Dan kunnen we lekker een 
avond op ons eigen niveau 
ankloten.
Een leuke DJ of muziek-
band uitnodigen scoort het 
meest.
Dan wordt het jeugdcarna-
val namelijk pas echt een 
feest.
Mijn motto voor dit 
carnavalsseizoen:
Ik zal samen met de hofhou-
ding overal an Metdoen!

Alaaf!

Mag ik mij even voorstellen: ik ben Quinty Reulink, 

jeugdprinses van Iseldonk van dit carnavalsjaar. Ik ben 

11 jaar oud en zit in groep 8 van de Oersprong in Ulft. 

Ik ben in 2015 pas in Ulft komen wonen en heb het hier 

enorm naar mijn zin op de Oersprong en in mijn vrije 

tijd voetbal ik bij Ulftse Boys in de MO13-2, meestal op 

de positie van laatste vrouw. Toen ik in 2015 in Ulft ben 

komen wonen heb ik eerst een jaartje geturnd in de se-

lectie van Ulfariet in Ulft. Door een aantal blessures, en 

omdat ik het jammer vond dat we veel uren per week 

trainen en maar af en toe een wedstrijd hebben, ben ik 

gaan kijken bij het voetballen en dit vond ik na een aan-

tal proeftrainingen zo leuk dat ik lid ben geworden en nu 

dus nog steeds voetbal bij Ulftse Boys. 

Buiten schooltijd zit ik graag achter mijn I-pad of voor 

de TV om op Netflix bakprogramma’s te kijken. Bakken 

is dan ook één van mijn hobby’s en doe ik graag in mijn 

vrije tijd. Mijn droom is om later een eigen bakstudio te 

hebben, net zoiets als Gaabs in Doetinchem. En ook is 

het van jongs af aan al mijn wens om juffrouw te wor-

den en daar doe ik dan ook mijn stinkende best voor op 

school om goede resultaten te halen.

Na vorig carnavalsjaar een jeugdprins te hebben gehad   

is het dit jaar dus weer een jeugdprinses. Mijn                         

hofhouding is wel gemengd met 2 hofdames, namelijk 

Ivy en  Megan en 2 mannelijke adjudanten, namelijk    

Orlando en Tjebbe.

Ik vind het allemaal best spannend en was ook erg            

zenuwachtig voor de pronkzitting, maar uiteindelijk ver-

liep alles heel goed en heeft mijn hofhouding mij erg 

goed geholpen bij mijn taken. De proclamatie voorlezen 

en de ontmoeting met de Stadsprins Ton den Derde van 

Iseldonk was ook spannend, maar ook dit viel achteraf 

reuze mee. 

Zondagmorgen was ik met mijn hofhouding uitgenodigd 

op de receptie van de stadsprins en dit was erg leuk. We 

hebben mooie foto’s gemaakt met zijn allen en een ge-

zellige receptie gehad en veel cadeaus, met name snoep, 

gekregen van alle genodigden.   

We gaan met zijn allen een mooi carnavalsjaar 

tegemoet met als motto METDOEN!

Binnen ut Senatorenconvent van Iseldonk het un 
zorgvuldig aoverleg plaatsgevonden aan wie dit 
jaor de Iseldonkse Uutschieter zal worden uutge-
reikt. Deze Iseldonkse Uutschieter is un eervolle 
onderscheiding den wurd uutgereikt aan perso-
nen, groepen of instellingen die zich verdienste-
luk hebben gemaakt veur de Ulftse gemeenschap 
of directe umgeving. Dit jaor zal deze onderschei-
ding worden uutgereikt aan Henk klein Gebbink.
De Iseldonkse  Uutschieter 2019 is geboren in Veur 
Beltrum en um wat duudelukker te zun, dat is un 
buurtschap tussen Grolle en Beltrum. Henk den 
grui’jde op, in veur de tied un duftig gezin van 11 
kinderen. Henk zien droom en wens was, um later 
kapelaon te worden. Op 12-jaorige laeftied ging 
Henk naor ut klein Seminarie in Apeldoorn en later 
naor ut groot Seminarie in Huis ter Heide en 
Rijsenburg. In de laatste jaoren van Henk zien 

opleidingen 
was er vaak al 
un discussie 
aover de ver-
plichting van 
ut celibaat. De 
mening van 
Henk en ook 
velen van zien 
studiegenoten 
vonden dat ut 
un vri’je keus 
moest zun. 

Zo mocht Henk dan ook, als niet priester gewi’jde, 
pastoraal werk doen as pastor. In 1969 is Henk 
met zien eerste parochiewerk in Ulft en wel in de 
Peters en Paulus kerk begonnen. Als opvolger van 
kapelaon Dorrestein. Al heel snel was Henk inge-
burgerd in de Ulftse gemeenschap en niet alleen 
ut dagelukse parochieel werk nam Henk opzich. 
Nee, zo gaf hi’j lessen op de basisschool ut veurt-
gezet onderwies als zowel op de huusholdschool. 
Völ organisaties in de Ulftse gemeenschap hebben 
dankbaor gebruuk gemaakt van Henk zien kennus 
en inzet. Ook binnen ut politiek circus, a’j dat zo 
neumen mag, van onze toenmalige Gemeente 
Gendringen was Henk geen onbekende en bracht 
deur zien inzet en kiek op de samenlaeving de 
politiek dichter bi’j de bevolking. Henk dirigeerde 
koren, hielp olderen met computerles, was 
betrokken bi’j de oprichting van ut VUC , Verenigt 
Ulfts Carnaval dat later opging in Stichting 
Iseldonk. Dit alles is maor un kleine greep ut de 
activiteiten van de Iseldonkse Uutschieter 2019. 
Mocht ow dit verhaal wat ni’jsgierig hemmen 
gemaakt dan bu’j van harte welkom um op zao-
terdag 2 maart 2019 dit gebeuren in de popzaal 
van de DRU Cultuurfabriek met te maken, waor 
dan rond de klok van half drie de Iseldonkse 
Uutschieter zal worden uutgereikt. 
Ook wurd der op den middag de stadssleutel aan 
onze Stadsprins en Jeugdprinses deur burgemees-
ter Otwin van Dijk overhandigd. Dit alles is ver-
pakt in un sfeervol programma en de toegang is 
geheel gratis. Zelfs wud der ow nog un kleinig-
heidje in ut glas gedaon.

                AlAAf-AlAAf-AlAAf

Iseldonkse Uutschieter 2019 

veur Henk klein Gebbink

Proclamatie jeugdprinses 
Quinty den Eerste van Iseldonk

Stadsprins vult 
laagwaterstand 

Strang Ulft aan

Onze hoffotograaf 
Guus Tinnevelt 

is sneller dan zijn 
sluitertijd

Dit komt mede 
doordat hij zijn 

fotorolletjes laat 
afdrukken in 

ontwikkelingslanden

Jeugdprinses 
Quinty den Eerste van Iseldonk

Gerard heeft 

te diep in het 

glaasje gekeken
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Heel Iseldonk hét 
het ongetwijfeld 
métgekregen. 
De Sleegstroat is 
eind veurig joar 
mooi opgeknap. 
Dit is mede op 
verzoek van Stef 
Nas gebeurd. Al 
vanaf 1974 streeft 
hi’j ernoar um de 
carnavalsoptocht 
deur zien stroat 
te kriegen. Tot 
op heden bleek 
dit niet meugelijk 
umdat de bult te stik zal zun, aldus de optochtcommissie. 

Noa een lange tiet van proaten met de gemeente hemmen 

ze op verzoek van Stef de bult wat langer deurgetrokken 

in de stroat zodat het now wel meugelijk is um de optocht 

deur de Sleagstroat te kriegen. De gemeente vond het wel 

gepast um Stef de eerste steen te loaten leggen noa zien 

joarenlange staat van dienst binnen de Iseldonkse carnaval 

en ”de Sleagstroat”.

Polse Carnaval met  
Prins Tim de Eerste
Tim Overbeek (Prins Tim de Eerste) is tijdens de pronk-

zitting van Carnavalsvereniging de Pol uit Ulft uitgeroe-

pen tot de nieuwe prins carnaval. Prins Tim zal met de 

adjudanten Niek Vredegoor en Pascal van Aken en hofda-

mes Freya Spronk en Chanine van Aken tijdens de Polse 

Carnaval in het clubgebouw van St. Joris voorop gaan 

met de leus: ”Wi-j doen de lampen wel uut!”

Drie dagen live muziek op de Pol

De Polse Carnaval van CV de Pol in Ulft wordt gevierd met drie dagen live muziek. 

De zaterdag- en zondagavond staan in het teken van de Ulftse Carnavalsparty

met op zaterdag muziek van De Polband en DJ Robert, en op zondag na de optocht 

het live-duo: Suitz.
Maandagmiddag start om 13:11 uur het Touwtrekken. 

Aansluitend Frühshoppen met De Polband.

Maandagavond tenslotte om 21:00 uur 

vertrek vanaf de residentie voor de Kroegentocht door Ulft.

Carnavalsparty Ulft
Zaterdag 20:00 uur - live De Polband

Zondag 16:00 uur - live Suitz

Maandag 13:11 uur

Touwtrekken en Frühshoppen - liveband: De Polband

Maandag 21:00 uur - Kroegentocht

Biljatte bi’j Gerwers afgelas
De kommende wèke kan d’r bi’j ‘Café Het Wapen van Ulft’ niet gebiljat wodde.
De biljat-aovende wodde deurgaons goed bezoch en zörge naos ‘n gezellige aovend ook veur de neu-dige inkomsten. De mededeling kwam dan ook as een donderslag bi’j heldere hemel en niemand snap  waorum Michel Gerwers tot dizze beslissing is gekomme.
Gerwers zelf wil d’r köt eûver zun: ”Ik had gin keus.”

J.H.W. Aalders Ulft
J.W.M. Cornelissen Ulft
J. fischer Ulft
G. Geerts Ulft
t.J.M. Hendriksen Etten
W. Kempers Ulft
B.A. Klein Holte Ulft
J.W.E. Kok Ulft
R. teunissen Ulft
th.J.th Wensing Ulft
P. van Wijngaarden Ulft
J.M.H Kempers Ulft
A. Geerts Ulft

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

C. van Mierlo Ulft
Mevr. van de Kragt Ulft
M. Peters Ulft
P. Westerhof Ulft
K. Gerritsen Ulft
M. Hendriksen Ulft
P. van toor Ulft
P. van lierop Ulft
J. Hegeman Ulft
W. van ’t Hul Ulft
M. Sewalt Ulft
P. lamers Gennep
H. Verbeeten Ulft

P. Boerkamp Ulft
A. Sewalt Ulft
G. Wijnia Ulft
I. Peters Ulft
C. Sewalt Ulft
t. Wanders Ulft
t. van de Pavert Ulft
Y. van de Pavert Ulft
f. Ruesink Ulft
Menno Daals Ulft
f. Horstik Gendringen
D. Disbergen Ulft
P. Disbergen Ulft
t. Menke Ulft

Deelnemers Club van 100 Iseldonk

Stuur uw inzending voor 1 maart naar carnavalskrant@

iseldonk.com en win een Meet & Greet met onze nieuwe 

voorzitter Wilco van ’t Hul.

Creativiteit wordt beloond met bonuspunten.

Zoek de 10 verschillen
Horen - Zien - Zwijgen

Dit carnavalsjaar is er bij het jeugdcarnaval Iseldonk weer een dame aan de macht. Tijdens de tweede pronkzittingsavond werd Jeugdprinses Quinty den Eerste officieel voorgesteld aan het Iseldonkse publiek. Tezamen met haar adjudanten Orlando Stinissen en Tjebbe van ‘t Hul en haar hofdames Ivy Wijtenburg en Megan Venhorst, allen afkomstig van basisschool ‘IKC De Oersprong’ uit Ulft. Met de carnavalsleus ‘Metdoen’ omarmt 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 Ton den Derde het volledige carnavalsprogramma mee. 
Intussen werd er wel een bezoek gebracht aan het jaarlijkse Gelderlander-prinsentreffen in Nijmegen. Hier wordt jaarlijks een grote prinsenfoto gemaakt en deze wordt geplaatst in de krant ‘De Gelderlander’. Na afloop van deze gezellige ochtend werd er tradtioneel weer een bezoek gebracht aan een fastfoodketen.
Vrijdag 1 maart zal er in de vroege ochtend een bezoek worden gebracht aan de diverse basisscholen in Ulft. Later deze ochtend zullen de jeugdprinses, hof-houding 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 Cultuurfabriek. De jeugd zal deze dag afsluiten met het bijwonen van de Iseldonkse seniorenpronkzitting.
Op de zaterdagmiddag zal de sleuteloverhandiging plaatvinden en de uitrei-king van de Uutschieter 2019. In de avonduren zullen horeca en buurtvereni-gingen worden bezocht. Op carnavalszondag is de jeugdprinses en hofhou-ding present in de Iseldonkse optocht. Ook dit jaar is er weer een eigen wagen voor de jeugd waarbij natuurlijk de jeugd-Raad van Elf ook niet ontbreekt. Met aansluitend het bijwonen van de prijsuitreiking en het after-optocht-bal in de popzaal van de DRU.

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. Dinsdagavond is de afsluiting met het Mientje verbranden en nog even boemelen tot middernacht. 

Op de woensdag-
ochtend wordt 
de jeugd weer 
verwacht op het 
gemeentehuis voor 
het inleveren van 
de sleutel en ieder-
een mag daarna 
gaan dromen over 
hoe mooi het was !

Carnavaleske 
groeten namens de 
Jeugdcommissie van 
Iseldonk

Jeugdcarnaval 2019

”De Sleegstraat” hèt ni’je 
vloerbedekking, eerste 
steen veur Stef Nas

BREAKING 
NEWS: 
De dames van de La DaKaWeRi’s openen een tijdelijke IKEA pop-up store in Ulft!

Echter alleen de afdeling Småland zal in deze tijdelijke 
vestiging geopend 
worden,  zodat de 
dames de oppas 
geregeld hebben en 
ongestoord carnaval 
kunnen vieren in 
Iseldonk. 
Ook de openingstij-
den zijn verruimd.

Bier-verbod 
Iseldonk
tijdelijk 
opgeheven
Adjudant Marc Huntink werkt, als een van de weini-gen, bij de gemeente op de afdeling verkeersborden-planning. Zoals iedereen wel weet is Iseldonk kop-loper in het gebruiken en plaatsen van verkeers-borden. Gelukkig had Marc na een dag werken ’s avonds  nog voldoende energie over  om de weken tussen de pronkzittingen en het carnavalsweek-end het volgende bijzondere verkeersbord rondom Iseldonk te verwijderen.  Het carnavalsfeest blijft hiermee toch ’Op de Been’.

Gele hesjes demonstreren 
tijdens 
kaart-

verkoop 
Iseldonk

Namens Prins Tim 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



Otwin

Willem 
Pieterse

Jet Kadet

Old & (N)ice

Henk Schenk
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Dansgarde D-stroy

Dansgarde B-ware

Dansgarde X-tream

Peter und Heidi

Dansgarde Happy Feet 

La DaKaWeRi’s

DJ Johnny

Old jeugdprins Jens

Road van Elf

Oldprins 

Edwin

Loat de Nixen moar schoeven

Dansgarde 
X-plosion

Dansgarde 
Little 
eskimo’s

Pronkzitting 
Iseldonk 

2019
           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 2019. Geniet  ervan en zorg 

dat u er de volgende keer bij bent!

Prinsenpresentatie

Dansgarde Dancing Sparkles

BL
IEF

 OP DE BEEN

Iseldonk 2019

METDOEN !

Iseldonk 2019

Presentator Martijn



AH en Jumbo 
gaan fuseren?
‘Hamsterééééééén  

voor de laagste 
prijsgarantie!’  
wordt nieuwe 

marketingslogan

Iseldonk vermaakt 
de senioren

Stadsprins Ton den Derde en Jeugdprinses Quinty den 
Eerste zullen op vrijdag 1 maart de senioren warm en 
hartelijk verwelkomen op de 31e seniorenpronkzitting.
Er wordt een gevarieerd programma geboden met zang 
en dans . Uiteraard mag de lach ook niet ontbreken. 
Lokale artiesten zoals de Jantjes, Strangzangers, La 
DaKaWeRi’s, Henk Schenk, Jet Kadet, Appie Bonenpad 
en Old & (N)ice met speciale gast Burgemeester Otwin 
van Dijk.
Dansgarde Iseldonk zal u tussen deze optredens door 
vermaken met een mooie garde- en showdans.
Als afsluiter zal zanger Dave van de Schuur zorgen dat 
de voetjes van de vloer komen.
Vrijdag 1 maart is de zaal om 18.30 uur geopend en het 
programma start om 19.19 uur.
De entree is e 2,50 

Voor bezoekers die niet in staat zijn om met eigen ver-
voer te komen wordt er gratis vervoer aangeboden.
 Als u gebruik wilt maken van deze vervoersmogelijkheid 
dan kunt u contact opnemen met Cees Braaksma op  tele-
foonnummer 0315-685924. U wordt tijdig opgehaald en 
na afloop van het programma weer veilig thuisgebracht. 
Rolstoelvervoer is helaas niet mogelijk.
Wij hopen dat wij u mogen verwelkomen op deze onver-
getelijke avond.

Ten eerste
Ik bun geboren als echte Oeriaan,
uut de Kannunik de Vriesstroat joa doar kom ik 
vandaan. 
Van Oer noar Durkum moar al gauw weer terug, 
woon ik now samen met vrouw en blagen op de 
Bontebrug. 
Ik zeg ow: “Blief op de been”.

Ten tweede: 
Noa dat de prinsencommissie al meerdere moa-
len bi’j mien aan de deur het gestoan,
hebben wi’j samen besloaten; loaten wi’j d’r dan 
toch moar veur goan.
Mede deur de Prinsencommissie is alles in kan-
nen en kruuken, 
wi’j bunt kloar om een mooi carnavalsjoar in te 
duuken. 
Moar lu’j denk er um: “Blief op de been”. 

Ten derde: 
Als klein jungske menig carnavalswagen 
gebouwd, 
doardeur vuult carnaval vieren ook zo vertrouwd. 
Noa meerdere joaren met vol plezier te hebben 
gespölt in ’t mannenballet, 
hebben wi’j uuteindeluk veurig joar toch moar 
de Road van Elf opgezet.
“Zo blieft wi’j op de been”. 

Ten vierde: 
Now wud ’t tied om mien hofholding bekend te 
maken, 

want dat bunt in mien ogen onmundig belang-
rijke zaken. 
Marc Huntink, goeie kameroad en lid van de 
Road van Elf, 
den wud mien adjudant, dat sprik veur zich zelf. 
Mien andere adjudant is Tim Knaven, ook lid van 
de Road van 11 en mien eigen vleis en bloed, 
Dat hi’j hier noast mien steet, dat dut mien 
onmundig goed. 
Ik zeg ow lu’j: “Wi’j blieft wel op de been”. 

Ten vijfde: 
Wi’j kearls kunt dit natuurlijk alleen niet, 
vandoar hebben wi’j disse mooie dames um ons 
hen zoals jullie ziet.
Mien eerste hofdame, het meest ervaren van het 
hele stel, 
is onze goeie vriendin Marcia Geerts, zi’j lust um 
ook wel. 
Mien andere hofdame, Karin Bosch, mien eigen 
steun en toeverlaat, 
ook zi’j steet disse carnaval veur mien paraat.
Dan toch ook mien dochter Tessa Brouwer de 
kleinste uut de ri’j, ook heur wol ik graag aan 
mien zi’j. 
Ik zeg ow: “Blief op de been”. 

Ten zesde: 
De olde grieze postdoeven onder ons hoeven 
zich gin zörgen te maken, 
disse Stadsprins hölt zich bezig met rolstoel- en 
rollatorzaken.

Geet ’t lopen ow niet meer zo goed, geen 
probleem, 
“Ik hol jullie wel op de been”!

Ten zeuvende: 
As vendelier bi’j Sint Hubertus in hart en nieren, 
wet ik wel hoe’j een feestje mot vieren. 
Koning worden van Sint Hubertus dat is nog un 
ding, 
as den verrekte vogel d’r now moar us af ging. 
Hoapend van prins tot koning ik doe ’t één voor 
één, 
“Dat hölt mien op de been”.

Ten achtste: 
Oaver de DRU is al völ gesproaken, 
en hef oaver die stelconplaten menigeen bi’jnoa 
de nek gebroaken. 
Met den ne’je weg heb i’j hiervan hoapeluk 
geen last, 
en het parkeren geet dan ook vas as bas.
“Dan blieven wi’j op de been”. 

Ten negende: 
Oaver de Sluus wil ik ook graag nog wat kwiet, 
doar steet al heel wat moois zoas jullie ziet. 
Met deze entree is Ulf beheurluk opgefleurd, 
hier is menig Ulftenaar niet um getreurd.
Misschien kan ’t volgende nog opgenommen 
worden in ’t bestemmingsplan, 
een ni’je residentie veur de Sluuswappers, wat 
dachten jullie doarvan.
“Wi’j blieft op de been”. 

Ten tiende: 
De Jeugd blif langer thuus wonen dat is niet zo 
gek,
want ook in Ulf is aan starters woningen nogal 
een gebrek.
Geet den pries van de woning niet noar benee, 
dan kopen ze hun eerste woning straks nog van 
hun aow
Moar lu’j denk d’r um: 
“Blief op de been”. 

Ten elfde: 
Als 1e Stadsprins uut de recente Road van elf, 
wud ’t een mooi carnavalsjoar, al zeg ik ’t zelf. 
Zet ow feestneus op en maak plezier,
dan drinken wi’j samen gemuudeluk een pötje 
bier.
Wi’j sloan ons samen deur disse dolle dagen hen 
en zeg ik welgemeen,
Lu’j, “Blief op de been”!

AlAAf!!
Aldus bekend gegeven te Iseldonk op vrijdag 18 
januari 2019, Prins Ton den Derde.

Ik, Prins Ton den Derde, bun de 41e stadsprins van Iseldonk bi’j de 
gratie van de Prinsencommissie en het bestuur van Iseldonk  
geef ik te kennen en te verstoan dat:
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De bevolking mik zich de laatste tied druk aover de tied. De een wil de zommertied en de ander weer de wintertied. De argumenten lopen vaak sterk uuteen. Dat ut lichaam der moeiluk aan zol wennen vind ik maor gezwam. Diezelfde lu’j kroepen nao un aovendje stappen vaak um twee – drie uur onder de lakens en zien de andere dag rond twaalf weer ut daglicht. Ze hemmen dan de zommer- en wintertied binnen vier en twintig uur met gemaakt. En dan neulen ze niet.In de zaodzakkenstraot het iedereen now zin eigen tied. Wie de zommertied wilde, het de zommertied en wie de winter-tied wilde, het de wintertied. Ut recept was heel simpel uut te voeren. A’j now vanaf de Frank Daamenstraot de Zaodzakkenstraot in gaot, hebben de huus aan de rechter-kant de zommertied en die aan de linkerkant de wintertied. De meesten die aan de rechterkant woonden wilde ook graag de zommmertied. 

Ut mooie en ut toeval wilde, dat ut zelfde aantal mensen van tied wilde ruilen en hebben dus gewoon van woning geruild en hiermet het iedereen in de straot now zien eigen tied. Dit het now al ruum twee jaor zo gewerkt en naor ieders tevre-denheid. Ut vult veur de buutenwereld haos niet op, alleen

 

a’j toevallig smargens vrog deur de straot hen komt, zie’j dat aan de ene kant van de straot de gordienen en de rolloeken nog dicht zitten, en aan de andere kant iedereen volop in bewaeging is. 

Kuts zeg der een tegen mien as der now een niet met hat willen doen? Wat ha’j dan gedaon? Ik zeg… den haw naor de maon gestuurd volgens ons wurd ut daor nooit donker en dan motte zelf maor zien watte met de tied dut.

Iseldonkers, de Zaodzakkenstraot zegd, 
”Blief op de been”  maor veural ”Metdoen”

In de Zaodzakkenstraot het iedereen zien eigen tied

De Strangzangers tijdens de seniorenpronkzitting in 2018

Wasbretje zörgt veur titel 
Sportman van het joar
Rick Bongers is ‘Sportman van het joar 2019’ geworden in Iseldonk. 

Uniek omdat hij als één van de meest passieve sportmannen van Iseldonk 

deze titel hét verdient.
Rick wol bewiezen da’j niet elke weak noar de sportschool hoef te goan um 

een wasbretje veur de buuk te kriegen. Wel is Rick een actief darter maor 

gezien de locatie woar deze sport wutt uutgeoefend (de kroeg) zu’j niet echt 

de link leggen da’j doar ook een wasbretje kunt hemmen.

Heel Iseldonk is trots op deze onverwachte titel veur Rick en hoapt doarmet 

dat meerdere Iseldonkers, woaronder zien zwoager en ni’je veurzitter van 

Iseldonk, Wilco van ’t Hul, zien veurbeeld volgen.

Proclamatie

Opnames 
bij Regio 8 
voor het 

programma 
‘Heel  

Iseldonk 
bakt er niets 

van’



”De Sleegstroat” zal dit joar afscheid nem-
men van prinses Vera 1.
(Vera Jansen uut Angerlo) en zal de ni’je 
prins(es) opwachting maken um de scep-
ter te zwaaien oaver de leden van disse 
carnavalsbuurtvereniging.
Op carnavalszoaterdag zal bi’j ”De 
Sleegstraat” dus de laatste hoogheid 2019 
van Iseldonk bekend worden gemaakt op de 
joarlijkse feestoavond in club/buurthuus ’t 
Ruufke. Hiermet zullen de doldwaze dagen 
worden ingeleid. 
In veurbereiding van de feestoavond zullen 
de leden oaverdag gezamenlijk  ’t Ruufke 
carnavalskloar maken en zal tussendeur 
veur de aanwezigen worden gezurgt met een 
grote pan stamppot wortels met hasjee.
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 buurt-
huus 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’s sportshop zich verzamelen um 
precies um 20.00 uur in een stoet te 
vertrekken noar café het Hemeltje woar de 
jeugdprinses Quinty den Eerste en 
stadsprinses Ton den Derde. samen met de 
hoogheid van ”De Sleegstraat” de pop zullen 
aansteaken. 
Onze ni’je hoogheid zal noa die tiet samen 

met alle nog sterke oavergeble-
ven carnavalisten binnen in 

’t Hemeltje carnaval 2019 
goan afsluuten
Het bestuur, leden en 
onze ni’je hoogheid wensen 
iedereen een hele fijne car-
naval toe onder de leus;

”Pulle Vulle”
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Na afloop van een zeer geslaag-

de pronkzittingsavond van 

Iseldonk troffen we Chanine van 

Carnavalsvereniging de Pol zo aan 

in de hal van de DRU Cultuurfabriek. 

Het is ons een raadsel wat ze hier 

aan het doen was; zelf sloeg ze 

alleen nog maar wartaal uit.

Is zij hier:
•	Aan	het	oefenen	voor		ster	van	

de Walk of Fame?
•	Heeft	ze	de	finish	net	niet	

gehaald?
•	Of	is	ze	slachtoffer	geworden	

van een misdrijf ?

Mocht iemand meer informatie hebben over 

bovenstaande situatie dan verzoeken wij u dringend 

contact op te nemen met de redactie.

Getuigen gezocht

Is Ton van de verkeerde kant? 
Een bijna vastoand gegeven, de prins woont in Iseldonk,Dit joar is dat anders, ergens in de buutenwijken van Zillewold steet Ton zien honk.Toch hét hi’j sociaal veur de goeie kant van ’t water gekoazen,Wel wutte noa de carnaval weer noar de andere kant gebloazen.Vroag blif wel, woont of leaft Ton aan de goeie kant van de Strang?Mien antwoord is duudelijk, dus Iseldonk, weas moar niet bang.Wil hi’j een feestje dan kumpe noar het mooie Iseldonk toe,Motte bi’j kommen doarvan dan duut hi’j op de Bonte Brug zien ogen toe.Ton, bi’j de schutteri’j en het Iseldonkse carnaval hollen wi’j ow vast,Moar denk d’r wel aan, i’j bunt hier wel te gast.Zo’n gast den wi’j nooit meer loaten goan,

I’j mot dus de rest van ow leaven hen en weer het water over goan.

Carnaval bij de Szoepstengels, zoals altijd weer vanouds gezellig en vol met 
goede muziek, alles mag en niets hoeft. Voor 2019 regeert onze Prinsz Koen den Eerste over de Szoepstengels en onze residentie ‘t Hemeltje. 
Wat is er te doen bij de Szoepstengels dit jaar? Nou dat gaan we je piekfijn 
uitleggen. 

Zaterdag 2 maart speelt de band Gepetto het dak eraf met heerlijke rock 
muziek. Zondag 3 maart komt de band The Bree de tent plat spelen met heer-
lijke rock covers. Op maandag avond 4 maart komen de heren van Johny 
and The Stalkers het zweet in de bilnaad spelen. Dus kom vooral langs!
Elke avond begint om 21.11 uur, de entree is vrij en het speelt zich natuurlijk allemaal af in onze resi-dentie zaal t Hemeltje in Ulft. Wees er elke avond vroeg bij want tussen 21.00 en 22.00 geldt er een speciale aanbieding: 12 munten voor € 20,-! 

Uiteraard zullen de Szoepstengels de Szoepstengels niet zijn als er geen ludieke dinsdagmiddag activi-teit word gehouden. Het thema van de dinsdagmiddag bij De Szoepstengels is dit jaar ‘vrijgezellen-feest’ en iedereen is welkom! Stripteases? Creatieve workshops? Verwacht foute activiteiten 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 pagina of op www.szoepstengels.nl.

Carnaval bij de Szoepstengels
vrij-gezellig

Restaurant ’t Keetje in het hart van 
Iseldonk het afgelopen zommer 
de deuren motten sluuten. Heel 
Iseldonk het zich dit hele naojaor 
afgevrogt waarom dit Restaurant 
an de Strang geen bestaonsrecht 
meer had. Noa grondig onderzuuk 
is de oorzaak nu bekend:

Eigenaar Theo Schennink het  veurjoar 2018 besloaten de menukaart 
aan te passen en het noast hamburgers veur de schutters, ook mosselen 
en slekke uut de Strang op de ni’je menukaart gezet. 
Moar volgens de riddaktie van dizze krant het Schennink meer ver-
stand  van ’t tappe van bier, dan ’t bakke van hamburgers en vis.  Want 
met het aanpassen van de menukaart hette aardig nève de pot gepis. 
Mosselen en slekken zun weekdiere en die ku’j in ’t weekend niet ver-
kope en dat had he’j motte wetten.

Oorzaak sluiting 
Restaurant ’t Keetje 
onderzochtBroodjesbar en Drive 

Thru in voormalig pand 
zwembad de Blenk in Ulft

Een droom die uitkomt voor Jeugdprinses Quinty den Eerste 

en haar gevolg! Ze droomt al jaren om een broodjeszaak of 

lunchroom te openen in het leegstaande Keetje of ’t Kroegje, 

maar nu is de knoop doorgehakt door Quinty. Ze is een ech-

te Iseldonkse bakkersmeid en op deze jonge leeftijd al de 

eigenaresse van de Broodjesbar en Drive Thru in het voor-

malige pand van het zwembad. Samen met haar hofhouding 

zal ze dus zoete broodjes gaan bakken in Iseldonk……
Alcohol mag door de jeugdhofhouding niet worden 

geschonken, daarom schenken ze water. Want bij de Blenk 

in de kelder is nog zat van dat nat.
Wanneer het pand wordt geopend is nog niet bekend, voor-

alsnog is er beslag op gelegd.

Schutterij de Eendracht 
krap bij kas 

Het gaat niet goed bij Schutterij de Eendracht, ze zitten krap bij kas.

Zelfs de busmaatschappij die ze normaalgesproken contracteren, heeft 

eieren voor z’n geld gekozen en haalt hen niet meer op. Nu zijn  de 

schuttersleden op het openbaar vervoer aangewezen en hebben een 

goede deal met Arriva gesloten. Bij ‘hun’ Zwarte Plein stopt nu de lijn-

bus van Arriva. De schutters hopen hiermee op tijd op een concours te 

verschijnen. Aangezien  buskaartjes toch ook wel erg prijzig zijn, is men 

nu naarstig op zoek naar nieuwe leden die in het bezit zijn van een 

OV-jaarkaart.

Later als ik 
groot ben word 
ik ook een echte 

Szoepstengel 

Kort nieuws:
Now de vlaaienwinkel dich is, 
wil Jan kok zich omscholen. 
Hij wil tennisleraar worden, 
nu zoekt hij alleen nog een 
baan

Nu in de aanbieding bij 
Hoogeveen, konijnen met 
een hazenlip.

Tevens in de aanbieding: 
kanarie met zaodvragende 
ogen, gèèl, 2 jaor old.

In Iran en Noord-Korea 
vieren ze ook kernafval. 

Nieuwbouw Almende College 
valt 3 miljoen euro duurder 
uit, Peter was in de War(dt) 

Loodgieter van Haaster 
liep in de badkamer toen er 
opeens iets begon te praten. 
Het bleek de talkpoeder te 
zijn.

”De Sleegstraat” viert 
carnaval met de leus ”Pulle Vulle”
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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 accountants 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, K M Tuinen, Globe Security, Kashmir Muziekcafé

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 2019

Stadsprins Ton den Derde regeert 

dit joar onder ut motto ‘Blief op de 

been’. Un uutspraak den í’j zelf 

vaak gebruuk, zonder da’j ut in de 

gaten heb. 

Is ut glad deur sneeuw, iezel, dan 

zeg i’j al gauw ‘Blief op de been’. 

Bu’j grieperig, sloederig in de rak-

ker en i’j wilt iemand aanmoedi-

gen toe spraeken, dan zeg i’j vaak, 

maor ‘Blief op de been’. As ut ow us 

aoverkommen is da’j meer glaes-

kes achteraover geslagen heb dan 

misschien de bedoeling was, dan 

praot i’j owzelf moed in. Ik…. ‘Blief 

op de been’.
Eigenlijk geet of nem i’j deze uut-

spraak ow hele laeven met. Maor 

veur 2019 brengen wi’j um onder 

de aandacht. 

Jan Fischer

Jeugdprinses Quinty zal in 2019 

regeren onder ut motto ‘Metdoen’

Met dit woord gif de jeugd aan 

da’j niet stil mot goan zitten. 

‘Metdoen, kan zun in de pronk-

zitting, de polonaise, de carna-

valsoptocht. At d’r ‘Ulft blif Ulft’ 

gezongen wurd…’Metdoen’ uut 

volle borst.

Ook ku’j deze leus op meerdere 

manieren uutspraeken. Welke 

toon geef i’j der aan. A’j gewoon 

zeg ‘Metdoen ‘, sprik ut niet zo 

aan. Maor scherp i’j ut wat aan.. 

‘Mètdoen’… dan neudig i’j de 

ander uut um met te doen. Kiek 

en dat willen wi’j. Samen feesten, 

samen genieten, samen ut carna-

val belaeven. Maor ook buten ut 

carnaval is dit van toepassing. 

Iseldonkers Iseldonkerinnekes 

onthol ut:
‘Met doen’ en ‘Blief op de Been’.

Martijn  B. te E. heeft zijn 
hobby handwerken 
weer opgepakt.  In het 
buitengebied van 
Iseldonk is het een stuk 
frisser en  Martijn had  
last van een koude kop. 
Daarom  is hij weer aan 
het breien geslagen. Hij 
zal er nog flink aan 
moeten trekken voor hij 
zijn hele jonge heer 
bedekt heeft.

De ”Zatte Draken” 

Diversiteit een 
opgeblazen discussie
Ook dit jaar zijn de Zatte Draakjes weer van de party, maar 
nu met een statement!! In Iseldonk is een prinses nog uit den 
boze. En moet onze burgervader hier tijdens de pronkzitting 
aandacht aan besteden. Graag willen wij als draken de 
Iseldonkse gemeenschap erop wijzen dat wij onze tijd zeer 
ver vooruit zijn. Nadat wij het gehele scala aan gender-     
neutrale LHBT’ers als voorgangers hebben gehad, werken 
wij al enkele jaren als zelfsturend team aan het carnaval met 
de focus op het teameffort. De Zatte Draakjes hebben dus 

geen al dan niet gekozen prins, prinses of andere 
leider. Wij als draken geven hiermee dus al jaren 
gehoor aan de degenererende maatschappij. 
Klimaat- spijbelen is voor ons niet aan de orde, 
maar tijdens de Iseldonkse optocht zullen wij u 
laten zien dat de diversiteitsdiscussie in onze opinie 
een “opgeblazen” discussie is. Kies geen sexuele 
geaardheid of gender, wordt een draak!! 
Voor meer info ga naar 
www.eendraakisonzijdigduship.nl
of bel B.Hunting met uw hulpvraag.

Programma 
Carnaval Iseldonk 2019

Vrijdagmorgen 1 maart
11.00 uur Jeugd Carnavalsochtend Popzaal DRU Cultuurfabriek 

m.m.v. basisschool IKC Oersprong en Jeugdprinses Quinty den Eerste.

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

Zaterdag 2 maart
14.41 uur Sleuteloverdracht 

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

m.m.v de ’Iseldonkse Muzikanten’.

20.11 uur Carnavalsbal 
Bij Café de ”Veldmuis” in Ulft. m.m.v DJ Daryl Entree gratis

Zondag 3 maart
13.11 uur Optocht Iseldonk 

Tijdens de optocht zijn de aanliggende cafés  geopend!!
Aansluitend prijsuitreiking en After-Optocht-Bal  

m.m.v. DJ Johnny Hoogland, Popzaal DRU Cultuurfabriek. 

Maandag 4 maart
10.11 uur Carnavalsmorgen in de Debbeshoek

Stadsprins Ton den Derde en Jeugdprinses Quinty den Eerste en  
Dansgarde Iseldonk bezoeken de bewoners van Zorgcentrum Debbeshoek.

13.11 uur Dweilen in Iseldonk
We starten om 13.11 uur bij CV de Pol met touwtrek-wedstrijden. Aansluitend volgt 
een bezoek aan de diverse Horecagelegenheden in Ulft, t.w. Muziekcafé Kashmir, 

Café het Hemeltje, Café de Veldmuis en Café Het Wapen van Ulft. 

Dinsdag 5 maart
19.45 uur Mientje verbranden 

Verzamelen in de kerkstraat op het plein voor Mecking’s Sportshop.

Aansluitend afsluitavond 
Bij café het ”Hemeltje” in Ulft m.m.v. DJ Vidallie en dweilorkest ’De Opblaasband’. 

00.00 uur Afsluiting van het carnaval 2019
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Thema veur 2019 is ’winterpret’

BL
IEF

 OP DE BEEN

Iseldonk 2019

METDOEN !

Iseldonk 2019


