
De dinsdag na de pronkzitting werden 
we om 20.00 uur in de Kan. de Vries-
straat verwacht bij prinses Renate. We 
wisten niet precies welk huis nummer 
we moesten hebben, maar bij een raam 
zagen we een rood kuifje, dat kon maar 
een ding betekenen: we waren op het 
juiste adres. We hoefden niet eens aan 
te bellen, de fiets was nog niet op slot 
of de voordeur werd al geopend en we 
werden hartelijk welkom geheten. 

Toen we net zaten kwamen Christianne 
en Iris binnen met grote zuilen van bal-
lonnen. We hebben nog niet vaker mee-
gemaakt, dat er voor ons versiert wordt. 
Ook kregen we koffie met gebak. Nog 
nooit meegemaakt bij een prins… 

Normaal zouden we dan met het inter-
view beginnen, maar allerlei leuke ver-
halen werden ons al zo verteld.

Zo wist Renate al 1 ½ jaar geleden dat ze 
prinses zou worden, wat voor een vrouw 
een lange tijd is om de mond dicht te 
houden, maar het is toch gelukt.

In eerste instantie zei Michel nee, maar 
besefte zich later dat het wel een unieke 
kans is. Volgens Renate is het een eer 
om de 1e prinses van Iseldonk te zijn. 
Die gaat de boeken in!

Renate was de rust zelve voor de pronk-
zitting, de rest was gespannen, zeker 
Michel, die moest 6 keer plassen in een 
half uur. Renate had daar geen last van, 
die heeft de nacht ervoor, elk uur haar 
bloeddruk gemeten, niks aan het hand-
je, tenminste dat denkt ze, het apparaat 
deed het niet en nu moet het over (doe 
maar na de carnavalsperikelen). Maar 
elk uur werd Michel wakker van het ge-
luid van het ding. (hij kan het goed na-
doen..) En begon dan meteen weer van 
alles te vragen (carnavalsstress). Rena-
tes reactie: ”Hou je kop. Wil slapen!”

Denk dat hij zich bedacht waar ze al het 
bier voor de senatoren ongezien onder 
konden brengen, zonder dat er iemand 
iets van zou denken. Daar hadden ze een 
goede oplossing voor: bij Christianne in 

de ’schuilkelder’ onder het mom: 
dat is van de wielerclub.

Maar ook: hoe komt Renate 
ongezien het podium op? 

Nou gewoon in trainingspak, met de 
mini’s van de dansgarde mee. Die laat 
je halverwege achter bij de andere 
trainster en je loopt zelf zo langs de 
senatoren, die hebben toch niks in de 
gaten. Jurk aan achter de coulissen en 
klaar. Dus Michel, niks om je zorgen om 
te maken, ga gewoon slapen.

Zoals het snel gaat, als je een paar moe-
ders bij elkaar hebt, ging het al snel 
over bevallingen. Zo is de vriendschap 
tussen Renate en Christianne ontstaan, 
na de bevalling van hun 2e kindje. Het 
was heel druk bij de kraamafdeling en 
daarom moest Renate in de ’bezemkast’ 
wachten , voor ze naar de OK moest, 
waar ze bevallen is van Thijs. Dus toen de 
bezemkast vrij was, mocht Christianne 
erin.Na haar bevalling van Anouk, kwam 
ze bij Renate op de kamer. We denken 
dat de naweeen zo gezellig waren, dat 
daar hun vriendschap is begonnen.

Nog iets carnavallesks aan dit verhaal: 
Renate is op de 11e van de 11e ingeleid, 
maar Thijs vond het nodig om tot de 12e 
te wachten.

Na al deze info (en nog veel meer, maar 
da’s niet geschikt voor de krant..) was 
het al aardig laat geworden en we had-
den nog geen info over de hofhouding. 
Dus begonnen we met de hofdames (in 
verband met hun bedtijd).

De 1e hofdame is Nienke Kolks, de doch-
ter van Renate. Ze zit op het Graafschap 
college voor Pedagogisch medewerker 
niveau 4 (1e jaar). Ze hoopt te gaan wer-
ken bij een kinderopvang, het liefst al-
leen bij kinderen, die nog niet in de nee-
fase zitten. Nu loopt ze stage bij Juut & 
co en werkt ze bij Mc Donalds in Doe-
tinchem. Nienke is in de voetsporen van 
haar moeder getreden en danst al vanaf 
haar 4e bij de dansgarde Iseldonk, nu al 
13 jaar.

De 2e hofdame is Iris Willemsen, de 
dochter van Christianne en sinds de ba-
sisschool al vriendin van Nienke. (vol-
gens de moeders al vanaf de peutergym, 
maar daar hebben de meiden geen ac-
tieve herinneringen aan) Iris zit ook op 
het Graafschap college, maar doet daar 
de verpleegkundige opleiding niveau 4 
(1e jaar). Ze wil later op de ambulance 
werken. 

Ze werkt en loopt stage 
als activiteiten bege-
leider op de Schuylen-
burch in Silvolde. En 
soms werkt ze bij de 
Mitra in Doetinchem. 
Iris zit absoluut niet 
bij de dansgarde, zij 
zwemt bij de Genten, 
zit op de sportschool 
en fietst met papa.

Christianne Willemsen 
is een adjudant van 
Renate. Zij werkt bij 
GG-net en is                          
sociaal psychiatrisch 
verpleegkundige in 
Zevenaar. Ze is ge-
trouwd met Rik, hij 
doet iets met ’grote 
batterijen’ bij Kema. 
Samen hebben ze 3 
kinderen: Iris, Anouk 
en Daan. Ze wonen in 
het huis van Willem 
de Zwijger, maar je 
hoeft er niet meer in de kelder te kijken, 
het bier is op… Christianne houd van 
hardlopen en bootcamp. Ze wil ook weer 
beginnen met fietsen, maar is 2 jaar ge-
leden flink gevallen, wat resulteerde in 
een gebroken hand en een flinke schaaf-
wond (volgens Iris tot op het bot). Wij 
van de redactie raden zijwieltjes aan..

Dan komen we bij de 2e adjudant, Mi-
chel Kolks, de man van Renate. Hij is ho-
venier bij MPS in Wieken. In zijn vrije tijd 
gaat hij graag vissen met zijn zoon Thijs, 
computeren met Thijs en naar voetbal-
len met Thijs (nou ja, kijken naar Thijs). 
Verder is hij actief steunend lid van de 
sportschool, waar hij samen met de 
buurman (niet) naar toe gaat. Verder 
kregen we te horen dat hij erg goed kan 
naaien, ’S nachts, na de pronkzitting, 
onder de afzuigkap, zijn steek had een 
steekje los…

En dan komen we bij de 1e Prinses van 
Iseldonk: Renate Kolks, dochter van Leo 
Venhorst van de Ketelstraat. Dus ze is 
een echte Oerse! Ze is werkzaam als 
schoonheidsspecialiste en pedicure bij 
Skincare by Jasmijn in Dinxperlo. Daar 
komt de pimple popper fan aan haar 
trekken.

De grootste hobby van Renate is de 
dansgarde, al vanaf haar 11e. Daar heeft 
ze zelf 11 jaar gedanst, ook als solo en 
duo. Later is ze gaan trainen en dat doet 
ze nu nog steeds met de mini’s en de 
jeugd. Het mooiste vind ze, dat het hal-
verwege het seizoen nog ’nergens’ op 
lijkt, maar als 11e van de 11e in aantocht 
is, alles weer klopt. Ze is super trots op 
de meiden.

Verder vertelde Renate ons vol trots, 
dat er een bronzen beeld van haar staat 
in Velp. Daar heeft ze als dansmarietje    
model voor gestaan. Het beeld is een 
keer gejat, maar na een anonieme tip, is 
(het beeld van) Renate teruggevonden 
in een kluisje op het station in Arnhem.

In 1995 is Renate (15 jaar) hofdame ge-
weest bij Theo Putman. Daar heeft ze 
dus al ervaring opgegaan. Dus alles gaat 
zeker goedkomen. 

En hiermee hebben we ons interview    
afgesloten en keerden we om 11 over 11 
huiswaarts.

Renate, Michel, Christianne, Nienke en 
Iris, hartstikke bedankt voor de gezellige 
avond en we wensen jullie een super 
mooi carnavalsjaar. 

ISELDONKSE
CARNAVALSKRANT
Een interview met de 43e stadsprins(es) van Iseldonk

Prinses Renate de 1e 
Editie 2023 met prinses Renate den Eerste
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Prins Willy Ie

Loat soezen en wei’jen 

tot de hanen weer krei’jen
Prins Herco Ie

Jao, Jao, dat zal wel

Prins Johan Ie

Doe niet zo laks, pak um 

now en ook nog straks

Prins Wim Ie

Ook zonder schik ku’j met 
carnaval vol gein hemmen

Prins Theo Ie

Hak ut moar gewette
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Laot maor komme
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Beste Iseldonkers
Nog even en het is zover: we gaan met elkaar carnavallen! 
En het is dubbel feest, want de Stichting Iseldonk viert nu 
dan toch eindelijk haar uitgestelde 44-jarige bestaan. Vorig 
jaar werden de feestelijkheden vanwege corona afge-
last, maar het gaat er nu echt van komen! In 1977 werd 
het Verenigd Ulfts Carnaval opgericht, waaruit in 1985 de 
Stichting Iseldonk ontstond. In een maatschappij waarin 
veel gebeurt, waarin de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis, 
stikstofbeperkingen en coronamaatregelen centraal ston-
den en staan, is er gelukkig ook ruimte om met elkaar te genieten van het feestgedruis. 
De carnavalsagenda voor de komende weken staat bomvol; na de pronkzittingen op 
vrijdag en zaterdag 20 en 21 januari, is op zondag 29 januari een jubileumreceptie en op 
vrijdag 17 februari een jubileumfeest. Van zaterdag 18 tot en met dinsdag 21 februari is 
het dan eíndelijk carnaval. 

En we hebben er zin in! We gaan lekker ontspannen en feestvieren. Er is voor jong en 
oud van alles te beleven. Hoe leuk dat is weet ik uit ervaring. Zelf mocht ik ook al eens 
een kleine bijdrage leveren aan de Pronkzitting en daar heb ik leuke herinneringen aan. 
Petje af voor de meer dan 75 vrijwilligers, die zich met hart en ziel inzetten binnen de 
verschillende commissies om de optochten, pronkzittingen, de speciale krant, dans-
groepen, de activiteiten van de plaatselijke carnavalsvereniging en noem maar op tijdig 
te stimuleren of te regelen en te coördineren. Dit alles ook mede dankzij de jaarlijkse 
financiële bijdrage van de Club van 100, een groep mensen die de Stichting Iseldonk 
een warm hart toedraagt en ondersteunt. En iedereen hoort erbij in Iseldonk. Dat is een 
motto dat me nauw aan het hart ligt. 
We gaan er een knalfeest van maken, niet alleen vanwege het 44-jarige jubileum, maar 
gewoon omdat het kan.

Ik wens iedereen een machtig mooi carnaval toe!! Otwin van Dijk

Polse Carnaval 2023
Drie dagen feest met 
live-muziek en DJ
Onder leiding van Prins Arjen de Eerste zorgt 

Carnavalsvereniging de Pol op zaterdag 18, zondag 

19 en maandag 20 februari voor een afwisselend en 

gezellig carnavalsprogramma. Drie dagen lang staat de 

residentie van CV de Pol aan de Hofstraat in Ulft open 

voor alle carnavalsvierders. Er wordt gefeest met live-

muziek, een DJ, een touwtrekwedstrijd en een kroegen-

tocht. Dit alles is gratis toegankelijk.

Prins Arjen de Eerste
Eind november werd Arjen Overbeek tijdens de pronkzitting gepresenteerd als de nieuwe Prins van de Pol. 

Prins Arjen zal met prinses Marlinka Overbeek, de adjudanten Antwan van den Bosch en Yannick Overbeek en 

de hofdames Chantal van den Bosch en Elin Overbeek tijdens de Polse Carnaval in 2023 voorop gaan met de 

leus: ‘Met vol plezier en geen gezeur, kommen wi-j de Carnaval wel deur!’

Programma Polse Carnaval
De Polse Carnaval begint op zaterdag 18 februari om 20.00 uur met een spetterende feestavond. Met afwis-

selend live-muziek van De Polband en feestmuziek door DJ Kai gaat de zaal deze avond ongetwijfeld volledig 

op zijn kop.

Zondag 19 februari, na de optocht door Iseldonk, is er vanaf ongeveer 16.00 uur een gezellig carnavalsfeest 

met muziek van De Polband.

Maandag 20 februari begint om 
13.00 uur het fruhshoppen en 
is er het inmiddels vertrouwde 
touwtrekken op het plein voor het 
clubgebouw. Teams bestaan uit 
maximaal 4 personen, aanmelden 
kan via touwtrekken@sintjori-
sulft.nl. Binnen staat DJ Kai deze 
middag garant voor een gezellig 
carnavalsfeest.

Maandagavond om 21.00 uur is de residentie van CV de Pol het vertrekpunt voor een kroegentocht door Ulft.

Carnaval zonder gedoe
Prins Arjen de Eerste en zijn hofhouding wenst iedereen een fijne carnaval en ziet jullie graag op de Pol! We 

gaan voor een gezellige carnaval voor iedereen. Dus gratis toegankelijk en zonder rijen, kaartverkoop of druk-

tes bij de bar. Loop gewoon eens binnen en ontdek het zelf!

Alle activiteiten vinden plaats in het verenigingsgebouw van St. Joris aan de Hofstraat in Ulft. Kijk voor meer 

informatie over Carnavalsvereniging de Pol op www.sintjorisulft.nl of volg ons op facebook.com/cvdepol

B-Proud
Bij Dansgarde Iseldonk trainen 2 junioren showgroepen. Wij willen u vandaag 

voorstellen aan B-Proud. Deze 12 meiden tussen de 8 en 12 jaar trainen iedere 

donderdagavond aan hun danstechnieken. Lieke Bongers traint de meiden met 

assistentie van Abigail Elkhuizen en Daphne Kraan. Afgelopen maand hebben 

de meiden hun dans al verschillende keren laten zien tijdens optredens en wed-

strijden. Deze groep kletstantes kunnen dansen, maar hebben samen ook grote 

lol. En dat stralen ze uit op het podium. Wilt u deze groep zien dansen, wees 

dan welkom tijdens het dansfestival op 5 maart in de DRU Cultuurfabriek.

#Dansgarde Iseldonk

Prins Theod’or Ie

Met Theod’or wijn hebben 

wi’j op de Pol vol gijn

Prins Jos Ie

Loat kommen en gaon, moar 
blief op ow eigen stoan

Prins Ton Ie
Datmot kunne

Prins Nick Ie

Maak schik met Nick

Prins Jan Ie
Maak lol en leut, 
pak nog een neut

Prins René Ie
I’j könt niet altied 

op ‘n höltjen bieten
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Alternatief kroegentocht
Aangezien het aantal kroegen in Ulft drastisch afneemt, heeft Stichting Iseldonk een alternatief bedacht.
De start zal maandag 20 februari om 14.00 uur zijn bij Domino’s Pizza voor een bodempje, daarna komt een verfrissende stop bij de Pol.
Als we genoeg gehydrateerd zijn, komt de grote oversteek naar Diva’s voor een snack.
Als we geluk hebben is het Kroegje open voor een heerlijke gele rakker.
Dan nemen we een voorgerecht bij New York Pizza, een hoofd-gerecht bij Kozan, een slokje bij Kashmir en een nagerecht bij King.
Vervolgens hebben we Bob 
zover gekregen dat hij klaar-
staat met een Pearlkruutje, 
tegen het brandende maag-
zuur. Zodat we daarna de 
tocht kunnen eindigen bij de 
Schutterij de Eendracht.

Kozan is er klaar voor 
en heeft flink ingeslagen

Ik vergeet 

nooIt een gezIcht

Maar In jouw geval 

Maak Ik een uItzonderIng
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Oerse kerk
Stichting Iseldonk mag zich binnenkort 

de nieuwe trotse eigenaar noemen van de 

Oerse kerk. Deze stond te koop voor een 

bedrag van 475.000 euro. Maar wat ze er 

uiteindelijk voor betaald hebben wil de 

stichting niet kenbaar maken.
In verband met de uit de hand gelopen 

kosten bij de Dru was het niet meer op te 

brengen om daar nog langer alle festivitei-

ten onder te brengen.
Het was wel een beste investering, maar 

op de langere termijn is dit een zeer ver-

antwoorde beslissing, aldus de penningmeester Willy Kempers.

Een hele grote verbouwing is niet nodig. Alle banken zijn er al uit 

en er wordt nu plaats gemaakt voor lange rijen met tafels en stoelen. 

Ook zal aankomend jaar de carnavalsmis weer gehouden worden.

Iseldonk is ook nog met verschillende andere verenigingen in contact 

die ook graag gebruik willen maken van dit mooie onderkomen. Zo 

zal de kerk ook in de toekomst weer massaal bezocht worden.

Ongewenst gedrag
Sabine Rutjes klaagt Theo P. aan voor ongewenst gedrag. Theo had Sabine beloofd om haar na een feestje naar huis te brengen. Echter toen ze na het feestje buiten kwa-men bleek Theo niet met de auto te zijn gekomen, maar met zijn scootmobiel.

Volgens Sabine had ze op dat moment geen keus, want ze moest toch naar huis toe. Dan maar samen op de scootmobiel. Thuis aangekomen had ze toch wel het idee dat dit niet kon en ze heeft besloten om aangifte te doen van ongewenst gedrag. Theo P. is zich echter van geen kwaad bewust en ziet de rechtszaak met vertrouwen tegemoet.

Heutink optiek huurt Wouter 
en Erna Mecking in om nieuwe 
brillencollectie aan de man te 

brengen in Quatar 

De Zatte Draakjes
Hallo luitjes hier een woordje van een 

Mini Draak
Dit jaar zijn de zatte draakjes on fire we  zitten 

weer in de Flo. Met een paar nieuwe leden zijn we 

dit jaar weer opnieuw begonnen. De wagen was 

na drie jaar wel wat vergaan!! Daar bedoel ik mee 

oud en gammel iedereen dacht die is niet meer te 

redden, maar we zijn ‘on fire’  en dus begonnen 

met de reparaties. Tijdens al dat zwoegen delen 

we wat chocomelk en koffie uit en daarna volgt 

een biertje voor die oude draken. Als het nog lan-

ger was uitgesteld dan was iedereen oud en veel-

ste zat om nog te werken.
Groetjes een Mini draak

Wajo Iseldonkers en 

Iseldonkerinnekes
Dit jaar zijn de Zatte draken 
weer “on Fire” na drie jaar 
corona kilo’s sparen zijn we 
met nieuw nifo’s weer naar 
ons draken osso gerold om 
de carnaval weer wat extra 
flavour te geven. We hebben 
de jeugd actief mee genomen vandaar ook deze 

hippe nieuw taal. Allemaal wat doekoes bij elkaar 

gestoken en de zelf gekweekte rollen langs onze 

creatieve waggie voor de 
optocht gehaald. 
Tijdens de eerste meeting vroeg de jeugd aan Bas 

H. hoe ga jij dit jaar met carnaval? Als badkuip was 

het antwoord!  zo dat is lastig hoe ga je dat doen? 

Nou heel simpel ik laat me gewoon vol lopen…. 

Het wordt weer ouderwets dit jaar, maar er is 

een hoop gebeurt, kleine draken worden groot! 

Zo lagen 2 van onze mini draken naast elkaar in 

de berm uitkijkend op een wei, plots zien ze een 

stier achter op een koe springen. Zegt de ene mini 

draak tegen de ander: zal ik dat ook eens doen? 

Waarop de ander zegt: moet jij zelf weten het zijn 

niet mijn koeien! 

Maar ook bij de “olde draken” ging het er heftig 

aan toe! Willem F. en Karin F. Duiken in bed. Zij 

kijkt onder de dekens, waarop ze tegen Willem 

zegt: ‘O, wat lief van je om mijn naam op je 

pielemoos te zetten.’ Waarop Willem zegt: ‘Je 

moest eens weten wat voor moeite ik heb gehad 

om dat ding in de schrijfmachine te krijgen.

Zoals jullie Dreris lezen is het vet loco bij de 

draken…. We zien jullie bro’s op 19 februari in 

town met de optocht.

Laterrrrrrsss De zatte draakjes wensen iedereen 

tantu LOCO carnaval.

Ik heb last van MIjn knIe

Maar dat Is geen enkel probleeM

Gerrie 
Geerts 

eindelijk 
geslaagd 
voor zijn 

strik-
diploma 

Iselhonk

Prins Leo Ie

Hoe kriegen ze ut veur 

mekaar

Prins Willy 4e

Zo is tat
Prins Theo 2e

Ku’jt of wo’jt

Prins Nick 2e

Maak schik met Nick,
dubbel dik

Prins Willy 2e

Iseldonk drea’jt deur
Prins Willy 3e

‘t Mik mien geen zak uut
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Route optocht 2023
 
Ook dit jaar zal er een bonte stoet voor de 
53e keer met carnavalisten door Iseldonk 
trekken. 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 
deelnemen. Dit jaar met een aangepaste 
route door Oer en Ulft. Trek er met z’n 
allen op uit om dit te aanschouwen.
We starten 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, 
linksaf Bergseweg gaat over in Heggensveld 
langs de pearlskruut van ”Wijnhandel 
Schoemaker”, linksaf Bongersstraat linksaf 
langs ”De Meulenbeek” Keurkamer, gaat 
over in Veldstraat en FB Deurvorststraat 
in langs het terras van ”’Kashmir” vervol-
gens naar de Ing Sassenstraat, rechtsaf 
Frank Daamenstraat en en het terras van 
”het Kroegje” gaan we rechtdoor naar de 
Doctor Ariënsstraat richting Zwarte Plein 
al waar we zijn begonnen. De prijsuitrei-
king zal zijn in het club gebouw van ”De 
Eendracht”. Hier zal om ongeveer 16.30 de 
prijsuitreiking zijn van de grandioze stoet, 
het mooiste huus. Mocht je nog mee wil-
len doen geef je dan op bij de straat en 
optochtcommissie per email: straaten-
optocht@iseldonk.com of bel/app met 
Marielle Daals-Eimers op 06-21470374 .

Ze zijn groot, lomp,slurpen veel, makenveel herrie en hebbenveel vieze uitlaatgassen. De andere is een vrachtwagen 

er staat Met grote letters 

’laatste aanManIng’ op de 

envelop

gelukkIg Maar, Ik dacht 

dat het nooIt zou ophouden

Dit kan ow ook gebeuren a’j 

bi’j un ander onder de draod 

hen kroep um te kieken of 

daor ut gres gruner is
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POLYGOON JOURNAAL ISELDONK
Foekepotteri-j
Deur Wim Epskamp

tegewoordig heit Sint Maarten ’t fees van 
de armoe, maor vrogger en now heit ’t in de 
Achterhoek nog steeds de elfden van de elfden. 
’t Was met mien oldere zuster truus da’we ons 
deien verklejen. Ik kreg een jurksken an van mien 
moeder tut an de grond en truus een van onze 
oldere bruur Jan. Onze vader kreeg van onze oom 
den huusslachter was een varkesblaos en de wier 
dan aover een wekfles gespannen met in ’t midden 
een gaetjen woorin een rietjen zat. A-j dan met 
dat rietjen hen en weer bewaog dan kreg i-j een 
geluud dat klonk as foep….! foep….! foep….! 
En daorb-j zongen wi-j dan de volgende teks a’we 
langs de huzen gingen.

Foekepotteri-j, foekepotteri-j, 
geef mien een cent dan gao’k 
veurbi-j
ik heb gin geld um brood te 
kopen, daorum mo’k met de 
foekepot lopen
foekepotteri-j, foekepotteri-j, 
geef mien een cent dan gao’k 
voorbi-j

De foekepot zoas wi-j ‘m vrogger gebruukten

Dat langs de huzen gaon was in feite mien eerste 
contact met de Carnaval. Wi-j wissen ganiet wat 
carnaval te bedüjen had. Wi-j gingen ons veklejen 
en dan mossen wi-j as kinderen van een hutte-
keerl bi-j de (deftige mensen anbellen) en zongen 
wi-j de foekepotteri-j en kregen wi-j wat snuupkes 
of een paar cent in de voes gedouwd.
Ik zong graag (en nog steeds) dus dat von’k wel 
mooi, maor de res von’k maor niks, dat gebaedel 
bi-j die lu-j die ’t zogenaamd baeter hadden as 
wi-j een gezin met zeuven kinderen van een hut-
tekeerl. Eerlijk gezeg schamen ik mien een betjen 
en ik was pas zeuven. töt a’k naor ’t veurtgezet 
onderwies ging he’k dat met mien grote zuster en 
later met mien jongere zusken gedaon.

Ik was al een joor gelegerd as militair bi-j 
de luchtmacht in de buurt van Hamelen in 
Duutsland toen de veurzitter van de carnavals 
vereniging de Oerianen mien twee waek veur de 
grote carnavals optocht vroeg of ik gin prins wol 
wodden, want degene (rooie Herman een dörps 
figuur) den prins zol wodden was plotseling ziek 
gewodden.
twee zondagen later stong ik baoven op den grote 
vrachwagen van timmerfabriek De Gelderlander 
in een an de achterkant met sluutspelden samen-
geknup prinsenpak en een steek den mien bi-
jnao aover de oren zakken nao de mensen langs 
de straot te zwaaien en Alaaaaaf!!!! te roepen. ’t 
Echte carnaval gevuul was veur mien begonnen 
en toen’k uut militaire diens was. Een joor later 
ging ik met Els mien vröüwken woor ik toen ver-
loof met was naor ieder feesjen wat met carnaval 
te maken had en wi-j wedden lid van de Oerianen 
umdat mien naef en nog een paar andere hut-
tekeerls ook lid waren van de Oerianen. toen 
de tied heiten de verenigingen samen nog VUC 
(Verenig Ulfts Carnaval) woorvan elke veurzitter 
as vetegenwoordiger van zien vereniging met kon 
praoten aover hoe de optoch en wiedere acties 
wieren georganiseerd.
toen’k in 1981 deur dé echte limburgse carna-
valist Nico lockhof gevraog wier of ik de vierde 
Stadsprins wol wodden, he’k gelieks jao gezeg. 
ten eersten von ik ’t een grote eer en tevens grop 
ik de gelegenheid woor um Atletiek vereniging 
Atletico 73 (wao’k toen veurzitter van was) onder 
de andach te brengen in verband met de reali-
satie van de atletiek baan den d’r uutendelijk in 
1987 is gekommen. Ik wier actief binnen stichting 
Iseldonk en bun zelfs nog een paar joor vuerzitter 
gewes umdat ’t een stuk minder ging met de stich-
ting. Uut endelijk is ’t allemaol goed gekommen. 
In den tied is ook de aanzet gegeven veur ’t jeugd-
carnaval op de scholen van Iseldonk. Ook he’k as 
Senator een aantal joren in de prinsen commissie 
gezaeten, wat ook heel mooi was um te doen.

Ik wens de (veural jongere) carnavalisten heel 
vol succes met alles woor ze zich veur inzetten en 
wens wieder iedereen een mooi en veural gemu-
delijk carnavals joor met heel vol zang en muziek.

A’j as Stadsprins 3 dagen 
aover Iseldonk mag regeren 
en daorbi’j ook nog 3 dagen 
ut hef in handen heb van de 
DRU fabrieken dan bu’j toch 
Prinselijk te riek.
In 1980 kwam deze mooie maor 
ook weer un verantwoorde-
lijke taak op de scholders van 
Stadsprins Johan de Eerste van 
Iseldonk (Jan fischer) en zien 
gevolg.
Op de kantoren van de DRU 
aan de frank Daamenstraat 
stont dan ook met grot letters 
te laezen Prinselijke DRU.

Bi’j un groot deel van de Ulftse 
bevolking, hoofdzakelijk car-
navalisten hadden der geliek 
al vertrouwen in, dat de Prins 
en zien gevolg deze taak wel 
aankon. Daor waren natuurlijk 
ook Ulftenaren die bang waren 
hun ellebaog verkregen functie 
kwiet te raken.

Nao 3 dagen carnaval vieren 
zol de DRU weer Koninklijk 
DRU gaon heten. Misschien 
was ut passeluk gewaes dat bei-

de op de DRU geplaats waren. 
Koninklijk veur alle Koningen 
en Koninginnen van de Ulftse 
schutterijen en Prinselijk 
veur alle Ulftse Prinsen en 
Prinsessen. En dan ook nog een 
veur alle Keizers, die zun der 
ook binnen de schutterijen.

Maor ja, wi’j motten ook maor 
weer zo denken.

 Mit Aschermittwoch ist alles 
weer wieder vorbei.

Prinsgezinden bestuurden de DRU

Prins Willy de 5e 

Oktober 2008 stond theo Hendriksen 
plots achter me in de keuken bij ons thuis 
en zei, Zo…… ut wut tied , dat i’j kom-
mend joar prins van Iseldonk wordt.
Het was het begin van een voor mij 
prachtig carnavalsjaar samen met de 
adjudanten Chris teunissen, tonnie ten 
Brinke en de hofdames Marcha Kempers 
en Minke Berentsen.

tot het 3e weekend in januari was het 
voor iedereen moeilijk om de mond te 
houden, maar we hebben ontzettend veel 
plezier onder elkaar gehad.

Ik was de laatste prins die opkwam in 
de Smeltkroes. Bij de opkomst loodste 
Martin Helmink mij naar een verhuiswa-
gen, die op het podium stond waaruit ik 
tevoorschijn zou komen. theo Wensing 
wachtte de prins op en hij zag me en zei, 

Kempers zit niet te ouwehoeren, donder 
op, de nieuwe prins komt zo op. Ik zei, ik 
kan er niks aan doen, ik ben het dit jaar.

Met de carnaval zelf is er zaterdagmid-
dag de sleuteloverdracht door de burge-
meester. Aangezien ik al een paar jaar 
penningmeester van de stichting was en 
al jaren had zitten zeuren over subsidie 
voor het carnaval, maar nooit iets kreeg, 
greep ik tijdens de sleuteloverdracht 
mijn kans. Door in een klein financieel 

verslag aan te geven, wat we allemaal te 
kort kwamen als stichting. Het resultaat 
was dat we 3000 euro overgemaakt kre-
gen door de gemeente en daar ben ik nog 
steeds trots op.
Dit was de eerste en tevens laatste keer 
dat we subsidie hebben ontvangen van de 
gemeente.

Na een geweldig jaar ben ik op de 11e 
van de 11e in 2009 als eerste afgetreden 
in de Popzaal van de DRU.

Prins Jos de 1e 
In mien prinsenjaor 1986 was 
ut steenkold. Zondag met de 
optoch was ut -13,6 graden. De 
muziekkorpsen konden niet 
spöllen umdat de spi’j in de 
instrumenten bevroor.
Wi’j hadden ut groot wienglas 
metgenommen op de wagen en 
de wien was ok kats bevroren, 
evenals de grote teen van de 
adjudant (Roland Broer) van 
onze jeugdprins (Wilco van ’t 
Hul).

Wi;j waren s’aovends laat uut-
geneudigd an de Veldstraat bij 
Ben en Elly Rouwhorst um een 
karbonaadje te kommen eaten. 
Dat kwam umdat mien hofda-
mes (Natalja en Minouschka) 
hun dochters waren. Ben 
en Elly waren ok lid van de 
Kwebbels en daorum was de 
prins van de Kwebbels der ook. 
Dat was Prins ton (Menke) de 
1sten en den spölden der een 
fijn drelleken muziek bi’j op de 
piano den in huus stond.

ton den 1sten was ant spölen 
en zien adjudanten zaten fijn 
te schransen. Op dat moment 
zagen mien adjudanten (Gerrie 
Bruil en Martin Helmink) de 
kans schoon um de scepter van 
ton den 1sten te schaken. toen 
die der uuteindelijk achter 
kwamen dat ut ding weg was, 
was de paniek groot. ton had 
’s margens nog een belangriek 
optrei’jen en dat kon natuur-
luk neet zonder zien scepter. 
Uuteindeluk werd der un deal 
gemaakt datte um terugkreg 
atte de andere marge een 
pirouetjen op ut ies van de 
schaatsbaan zol draai’jen. Den 
anderen margen was iedereen 
present op de iesbaan bi’j ut 
olde zwembad, now park ’t 
Iesselt. Inclusief twee muziek-
anten met pensörgel zodat ton 
zien priouetjen kon maken op 
de klanken van de sneewalt-
zer. ton zwierden rond en nam 
een aanloop veur ’t pirouetjen 
en….of ut good is afgelopen 
wetten alleen de lu’j die der bi’j 
wazzen.

Prins Alard Ie

Loat mor goan
Prins Theo 3e

Wie wet wat wut
Prins Theo 4e

Zet ow schrap

Prins Jan 2e

Veur mekaar
Prins Bernard Ie

As ‘t mot kan ‘t
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Prins Patrick de 1e 
Ons succesnummer: chi chi wa.
Overal waar we kwamen deden 
we dit ”optreden”. 
Hadden zelf de muziek bij ons 

Huub!! taxi Huub! 
Wekenlang voorpret: procla-
matie avond, kleding passen, op 
pad voor nagellak en panty’s, 
enz enz enz

Geweldig om tijdens de optocht 
bovenop de prinsenwagen 
snoep en teddyberen te gooien! 
(een super herinnering!)
Wekenlang napret: jubileum 

Sleegstraat, overleg over de 
bedankjes tijdens het aftreden 
op de 11de vd 11de, voorbe-
reiding vd nieuwe prinsenpre-
sentatie waarin we een rolletje 
hadden (geen idee meer welke, 
maar dr was wel iets!) enz enz

Anekdotes… Euh…
* Kruipen in de verwarmings-

tunnel in de tent op het 
Kennedyplein omdat het zo 
koud was! 

* laura in Dichteren .. och nee
* Idd overal als laatste naar 

huis!
* laura in Dichteren .. och nee

* Seniorenzitting met op de 
achtergrond de beats uit de 
tent op het Kennedyplein

* laura in Dichteren .. och nee
* Het jaar na ons Prinsenjaar 

meelopen met de optocht 
omdat we dr geen genoeg van 
konden krijgen 

* laura in Dichteren .. och nee
* Wim op de digeridoo in het 

busje van Huub
* laura in Dichteren .. och nee
* Verwarming op minimaal 30 

graden in het busje van Huub 
#nietfijnmeteenkater

* laura in Dichteren .. och nee
* Euh…
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Jeugdprins Davey
Mag ik mij even voorstellen: Ik ben 
Davey Lenting, jeugdprins van 
Iseldonk van dit carnavalsjaar. Ik 
ben 11 jaar oud en zit in groep 8 van 
de Mariaschool in Ulft. 
In mijn vrijetijd kan je me 2x per 
week op de atletiekbaan vin-
den van Atletico ’73, ik train daar 
samen met de andere junioren. 
Vanaf mijn 5e ben ik al lid van 
scouting Zeddam en ben inmid-
dels een scout. Het leukste aan 
scouting vind ik de kampen, 
dropping, kabelbaan en vuurtje 
stoken. 
Buiten schooltijd om vind ik het heerlijk om 
even niets te hebben en dan maak ik graag 
tijd vrij om even op de trampoline al mijn 
energie kwijt te kunnen. 
Lange tijd was mijn opa mijn grote voorbeeld 
en wilde ik boer worden. De laatste jaren 
gaan mijn gedachtes steeds meer naar de 
baan van mijn Peet Oom Mikel en wel politie. 
Mijn hofhouding bestaat uit 2 hofdames 
namelijk Jinthe en Fay en 2 adjudanten 
namelijk Jorden en Jesse. 
Ik vond in het begin erg spannend om jeugd-
prins te worden en was best zenuwachtig voor 

de pronkzitting en het voorlezen van de 
proclamatie. Maar daar kijk ik positief 
op terug. Het was een geslaagde 

avond waarbij ik ook de 
stadsprinses Renate den 
eerste van Iseldonk 
ontmoete. Ook waren 
vele bekende van mij 
naar de pronkzitting 
gekomen wat ik erg 
leuk vond. 

Ik werd ook samen 
met mijn hofhou-
ding uitgenodigd 
voor de recep-
tie van prinses 
Renate en we 
hebben daar 
leuke, met 
name lekkere, 

cadeaus ontvangen van de gasten. Ook 
hebben we leuke foto’s gemaakt bij de AH. 
Jaja ik lag op de flessenband!
De komende tijd staan nog diverse leuke 
momenten op ons te wachten waar ik nu al 
naar uit kijk, zoals de ontmoeting van alle 
prinsen en prinsessen in Nijmegen, het car-
navalsfeest op school en de dru, sleutelover-
dracht, bezoekje aan Debbeshoek en uiter-
aard de optocht en alle feesten en bezoekjes 
eromheen. 

We gaan er een mooi carnavalsjaar van 
maken met als motto:

Laot maor komme!

Uuthuuskes
Vele senatoren hebben zich al massaal in laten schrijven 
voor de nieuwe uuthuuskes die de gemeente wil gaan plaat-
sen. Ze zijn bang dat ze hun huis niet meer binnen worden 
gelaten door hun partner, wanneer het weer eens vreselijk 
uit de hand loopt tijdens de carnaval. Zo hebben ze hun 
eigen plekje en kunnen ze doen en laten wat ze zelf willen.
Ook is het natuurlijk erg gezellig als ze met meerdere sena-
toren, buren van elkaar zijn. Zo kunnen ze bij thuiskomst 
ook nog samen even afpilzen als ze hier nog toe in staat 
zijn.
De senatoren zien het al helemaal zitten, alleen is het nog 
maar de vraag of de gemeente akkoord gaat met hun plan-
nen. De buurt is namelijk al massaal in opstand gekomen. 
Zij vrezen voor flinke overlast van deze dronkenlappen.

Oud prins Berto niet door de voorrondes voor The Passion gekomen. Volgens de programma-makers waren de gaten in zijn handen te groot, heeft hij klompvoeten en zijn kruis bleef niet staan. Wij stonden aan de grond 
genageld.

Boerenprotest ook in Ulft

Veur de 40e keer carnaval bi’j
’t ZIEKENHUUSBÄLLEKE van de Boys onder 
ut motto W-ij bunt d’r weer!
W-ij bunt d’r weer!
Dit is de ni’je leus van ’t Ziekenhuusbälleke dit 

jaor. Ut motto waor alles um dreajt op donderdag 

zestien februari tweeduuzenddrieentwintig bi’j de 

carnaval van v.v. Ulftse Boys. Zoas ieder jaor op 

de donderdagaovund veurdat ut echte 
carnaval weer losbast holle ze daor op ’t Oerseveld un 

Boyspronkzitting. Dit jaor alweer veur de 40e keer.

Allelei vraoge holle ow dan natuurluk bezig? Wie wud de nieuwe 

Prins en wat hed e zoal te melde? Is ut un prins of un prinses? Hoe 

kump e te veurschien? Wie zitte d’r in de road? Wie treajen alle-

maol op? Wie wodde d’r deurhen gehaald en weurum en wie wodde 

d’r niet deurhen gehaald en weurum niet? Hoelang holle mien lach-

spiere ut vol? Wie komme d’r verkleid en hoe zien ze d’r uut? Wie 

oldehoert de hele zaak an mekoar? Wie zulle d’r dit jaor flink ver-

hagele? En heur ik daor ook bi’j? Wie kan d’r vri’jdagssmargens net 

as un deurmatje blieve ligge? Allemaol vraoge waor i’j un antwoord 

op krieg a’j donderdagaovund 16 februari in de Boyskantiene kom. 

Ut begint um 11 veur half nege. 
‘s Aovus natuurluk, zurg da’j 
d’r bi’j bunt en a’j niet wet 
wa’j an mot trekke doe dan 
iets van gèèl / rood an en a’j 
dan de kantiene in kom zegge 
wi’j: ”doar bun i-ij weer!”.

Let op, dit joar is er een kaartverkoop, 
kiek hierveur op de 
site van Ulftse Boys.

Prins Harry Ie

Van ni’je
Prins Dave Ie

‘t Het wat
Prins Jeroen Ie

Uut volle bös
Prins Wilbert Ie

Wat mik ‘t uut

Prins Theo 5e

Ma’j gerös wette
Prins Marcel Ie

Niet te schieluk
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Bakkersproat
Hoe noem je een brood dat vol gezang zit?

Een vol-korenbrood 

Hoe maak je pratend brood? 

Met voicemeel

Hoe noem je de zoon van de bakker?

Een koekje van eigen deeg.

Is het grensoverschrijdend gedrag als ik aan 

de bakkersvrouw vraag of ze harde puntjes heeft? 

Je mag haar wel om een sneetje vragen 

”Ik bel alleen Maar even oM te zeggen dat Ik van jullIe hou!”

”Mevrouw, u spreekt Met bob 
schoeMaker”

”ja, dat weet Ik”



 

Binnen ut Senatorenconvent 
van Iseldonk het weer un zorg-
vuldig aoverleg plaatsgevon-
den aan wie dit jaor de 
Iseldonkse Uutschieter zal 
worden uutgereikt. Deze 
Iseldonkse Uutschieter is un 
eervolle onderscheiding die 
wurd uutgereikt aan personen, 
groepen of instellingen die zich 
verdiensteluk hebben gemaakt 
veur de Ulftse gemeenschap of 
de directe umgeving. Dit jaor 
zal deze onderscheiding wor-
den uutgereikt aan Stef Nas

Stef zien wiegske stond zoas 
wi’j dat hier zeggen, euver de 
bulten oftewel aan de andere 
kant van Montferland en wel in 
Beek.

In 1970 betrok Stef samen met 
zien vrouw Betsie un woning in 
Ulft.

Stef is van nature een gedre-
ven persoon. Wanneer der 
ideeën bi’j um te binnen schie-
ten die tot un verbaetering, 
vernieuwing of uutbreiding 
kunnen leiden dan mot ut al 
gek gaon dat ut niet gereali-
seerd wurd. 
Niet alleen veur zien eigen 
belang maor ook veur de 
gemeenschap en zien directe 
umgeving.

Achter ut vieren en belaeven 
van ut carnaval in de 
Slaegstraot is Stef wel een van 
de grote stimilatoren.

Samen met zien 
zoon hebben ze ut 
gerealiseerd gekre-
gen dat der un kin-
derspulplaats, 
genaamd Wig Wam 
kwam op ut veldje 
hoek 
Parkstraot– 
Slaegstraot.

Alleen de wonin-
gen met een onae-
ven huusnummer 
in de Slaegstraot 

hadden un tuintje veur ut 
huus. Stef nam contact op met 
de gemeente en de wonings-
tichting. En… de bewoners 
met un aeven huusnummer 
kregen ook un tuintje veur ut 
huus um wat bluumkes te kun-
nen paoten.
Dit betekende ook un bijdrage 
aan de veiligheid en ut aanzien 
van de Sleegstraot.

Dat ut voetpad gedeelte naost 
de rijbaan in de Zandberg ver-
hard is gemaakt kwam uut de 
pen van Stef, zodat de mensen 
met schone schoenen thuus 
konden kommen.

Dit alles is un beknopte opsom-
ming aover de Iseldonkse 
Uutschieter 2023, Stef Nas. 
Wi’j der meer aover heuren 
dan bu’j welkom op zaoterdag-
middag 18 februari 2023 zo 
rond de klok van 14.30 uur in 
de popzaal van de DRU 
Cultuurfabriek waor de 
Iseldonkse Uutschieter zal 
worden uutgereikt. Tevens zal 
de aoverhandiging van de 
Stadssleutel aan de Stadsprins 
en de Jeugdprins(es) plaats 
vinden.
Dit alles is gratis en verpakt in 
un gezellige en sfeervol 
programma.

koM Ik net een leuke gast tegen Met net zo’n relaxte joggIngbroek als Ik

begInt dIe gek gewoon Ineens te joggen!
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Ik heb Mezelf gewogen

Ik ben 10 centIMeter 

te kleIn

Iseldonk sponsort 

Yvonne van de Pavert 

met nieuwe 
tennis- outfit, ze flits 

nu over de baan in 
Iseldonks blauw. 

Iseldonkse Uutschieter 2023 

veur Stef Nas Carnaval bij de 
Szoepstengels, zoals altijd 
weer vanouds gezellig en 
vol met goede muziek, 
alles mag en niets hoeft. 
Voor 2023 regeert onze

Prinsz Mike 2.0 
over de Szoepstengels in 
onze nieuwe residentie 
Muziekcafé Kashmir. Wat 
is er te doen bij de 
Szoepstengels dit jaar? 
Nou dat gaan we je piekfijn 
uitleggen. 

Zaterdag 18 februari speelt 
de band The Kickers het 
dak eraf met heerlijke rock 
muziek. Zondag 19 februa-
ri komt de band The 
Seventies de tent plat spe-
len met heerlijke rock 
covers op het fameuze 
hammond orgel. Op maan-
dag avond 20 februari 
komen de heren van Filthy 
Treasure het zweet in de 
bilnaad spelen. 
Dinsdagmiddag 13:49 
gaan we van start met onze 
ludieke Szoepstengels 
middag en dan gaan we 
naar onsz in de Jordaan! 
Dus kom vooral langs!

Elke avond begint om 
21:11 uur, de dinsdagmid-
dag om 13:49 uur, de 
entree is vrij en het speelt 
zich natuurlijk allemaal af 

in onze nieuwe residentie 
Muziekcafé Kashmir. in 
Ulft.

Uiteraard zullen de 
Szoepstengels de Szoep-
stengels niet zijn als er 
geen ludieke dinsdagmid-
dag activiteit word gehou-
den. het thema van de 
dinsdagmiddag bij De 
Szoepstengels is dit jaar 
‘bij onsz Jordaan’ en ieder-
een is welkom! Bral mee 
met de hits van Johnny, 
Willeke en Tante Leen. 
Verwacht foute activiteiten 
en gênante opdrachten 
zoals je ze van ons gewend 
bent. Aanvang 13:49 uur!

Kortom een vol program-
ma bij de Szoepstengels! 
Kijk voor meer informatie 
op onze Facebook pagina 
of op 
www.szoepstengels.nl.

De Szoepstengels

Prins Patrick Ie

Krek wak dach
Prins Gerrie Ie

Dat dut goed
Prins Jan 3e

‘t Geet Bes
Prins Willy 5e

‘t Geet gebeure
Prins Tonnie Ie

Tis zo wiet
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Ex Zoadzakken
Beste Iseldonkers en Iseldonkerinnekes,Aan alles komt een eind. Ja, Ja nu weet ik wel aan een rookworst zitten twee einden, of een begin en een eind. Het is maar net zoals je het bekijkt.
Maar daar gaat het nu eventjes niet om.Ooit, heel wat jaren geleden waren er in Iseldonk heel wat kleinere en grotere car-navals verengingen. In de Tarwestraat had-den ze ook zoiets veur mekaar gemaakt. En ze hebben er toen ook nog een naam veur bedacht n.l.

De Zoadzakkenstroat. Hoe komen ze er op. Dat moet toch wel een heel helder moment zijn geweest. Dat was zo aan het eind van de jaren zeventig. Om precies te zijn in het jaar 1979. En dat hebben ze naar mijn idee ook wel aardig vol gehouden. 40 jaar werd er zo rond het carnaval de straat versierd met vlaggen en ballonnen.
Daarnaast werd vaak een loopgroep gerea-liseerd welke verkleed en wel met te doen aan de carnavalsoptocht in Iseldonk. Of der werd een carnavalswagen gebouwd. En geloof mij ze hebben er in de loop der jaren meerdere gehad. Werkelijk in alle soorten en maten

Ook was er meerdere jaren een eigen feest-tent, of iets wat daarvoor door moest gaan, genaamd “De Veldkroes”. En daar hebben ze in de loop der jaren heel veel Carnavals 

Prinsen uit Iseldonk ontvangen samen met hun gevolg. En dat was altijd heel gezellig.Maar u voelt de bui al wel een beet-je hangen. Carnavals vereniging De Zaodzakkenstroat zet er een punt achter. Het is mooi geweest. Wij stoppen er mee.Een paar jaar geleden hebben we met zijn allen in vrijwel in het hele land een carna-valsjaar gehad dat wij door weersomstan-digheden geen carnavalsoptocht kunnen houden. En daar overheen ook nog eens twee jaar corona en weinig animo van de leden. Al die dingen bij elkaar was voor het bestuur van de buurt en caranavals vereni-ging te zeggen wij stoppen er mee. Er zijn uiteraard leukere beslissingen te nemen maar het is niet anders. 
Wij willen dan ook graag iedereen, maar dan ook iedereen bedanken. Op de eer-ste plaats de mensen uit de Tarwestraat of zoals je wilt tijdens het carnaval, De Zoadzakkenstroat die eraan mee geholpen hebben om het allemaal voor mekaar te krijgen. Maar ook natuurlijk al die mensen die niet direct in de straat wonen, maar wel hebben geholpen. Op welke manier dan ook. Mensen Bedankt. Zonder deze hulp was het waarschijnlijk niet zo’n feest geweest.

Geniet er van tijdens het komend carnaval, heel veel plezier. Allaaf. U zult vast hier en daar vast nog wel wat (ex)Zoadzakken tegen komen.

Gedeelde smart is halve smart.
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Ten eerste
Ut het ff geduurd, moar ein-
deluk is het doar
De allereerste prinses steet 
hier veur ow kloar
Dat wet noa al die keerls ook 
hoge tied
Want wi-j dames kunnen dat 
toch ook of niet 
Een prinses in Iseldonk, ut 
kan ech

Ten tweede;
Bi-jna anderhalf joar heb ik 
gewach
Tot ik eindelijk de titel dra-
gen mag
Um niks te zeggen dat viel 
niet altied met 
Moar wi-j hebben het gered
Ut kan weer

Ten derde;
Mien hofholding stel ik graag 
aan jullie veur
Met twee ervan woon ik al 
joaren achter de zelfde deur
Mien adjudanten, Michel 

mien eigen kaerl en 
Christianne een goeie 
vriendin
En met de hofddames Nienke 
en Iris hebben we altiet 
goede zin
Ut kan weer

Ten vierde
In oer vuul ik mien mien hele 
leaven al thuus
An de ketelstroat, doar steet 
mien oldershuus
De meeste kennen mien bi-j 
mien meisjesnaam
Met de naam Venhorst 
heb ik bi-j de stichting al de 
nodige faam
Ut kan weer

Ten vijfde
De dansgarde, dat is mien 
cluppie
Joaren geleden danste ik zelf 
nog in de groep en in mien 
uppie
Now stoa ik al joaren veur de 
groep en leer ze van alles aan

Dat ik trots bun op alle mei-
den doar ku-j van op aan
Ut kan weer

Ten zesde
In Iseldonk is er veur de 
jeugd weinig te belaeven
D’r is niks an disse kant van 
het water gebleven
De middelbare school, het 
zwembad alles zun wi-j hier 
kwiet
Zelfs het ni-je jongerencen-
trum steet hier niet
Veur de jeugd in Iseldonk iets 
te doen, 
Doorveur het de gemeente 
niet genoeg poen
Ut kan weer

Ten zevende
Steeds minder horeca is er in 
Iseldonk wat ik zeer betreur
Moar wi-j kunnen wel veur 
een pizza van deur tot deur
Ook geld uut de muur halen 
geet in iseldonk ‘s-oavends 
niet meer

En motten wi-j doarveur 
weer noar zillewold op en 
neer
Ut mot weer

Ten achtste
Op menig kruuspunt is het 
de vroag wie mag hier het 
eerste goan
Of blif now iedereen stilstoan
Veural veur de fietsers is het 
soms oppassen gebloazen
Omdat de auto’s ow van alle 
kanten veurbi-j kommen 
roazen
Wij wachten al een tied op 
het fietspad noar de school 
in Zillewold
Moar at dat net zo lang duurt 
as de brug dan bun de kinder 
alweer old
Ut kan weer

Ten negende
Ook de woningnood is nog 
steeds niet opgelost
De gemeente wil now uut-
huuskes plaatsen koste wat 
ut kost

Een mooi initiatief moar 
de locaties bun niet altied 
logisch
Woarum in natuurgebieden 
plaatsen as er nog genog 
braak liggend terrein oaver is
Ut mot weer

Ten tiende
De ni-je locatie veur de voet-
bal dut ook vol stof opwaejen
Woar motten ze dat gres 
now zaejen
Wut het Ulft, Varsselder of 
oer, ni-jbouw of vervangen
Hoapelijk denkt de gemeente 
niet alleen an hun eigen 
belangen
Ut kan weer

Ten elfde
De C steet now gelukkig weer 
veur carnaval woar wi-j lang 
oaver kunnen proaten
En kunnen wi-j de tied van 
corona hoapelijk snel achter 
ons loaten

Carnaval 
in Iseldonk, 

Ut kan weer!

Ik, Prinses Renate den Eerste, de 43e stadsprins van 
Iseldonk en de allereerste prinses. Bi’j de gratie van 
de Prinsencommissie en het bestuur van Stichting 
Iseldonk geef te kennen en te verstoan dat:Proclamatie
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Laot maor komme

Prins Theo 6e

A’j moar wilt
Prins TOON Ie

Wat duch ow
Prins Wilco Ie

Wi-j doent gewoon
Prins Peter Ie

Alles went
Prins Marcel 2e

Weas d’r bi’j

Prins Theo 7e

Geleuf ’t now moar

20
12

20
11

20
13

20
14

20
15

20
16

X-tream 

D-Stroy

Dancing Sparkles

Opa Aad 
de 
zend-
piraat

Barry de kroegtijger

Party Girls

B-Proud

B-Ware 

D-Verse 

LaDaKaWeRi’s

Pronkzitting 2023

Over de Rooie



Jan Aalders
Wilbert Anthonijsz
leroy Arends
Kelsey Beumer
Pascal Boerkamp
Cees Braaksma
Jos Cornelissen
Marielle Daals
Menno Daals
Cafe de Veldmuis
Ronald Evers
tonnie feukkink
Jan fischer
Astrid Geerts
Gerrie Geerts
Marcia Geerts
Els Giesen
Gerard Hegeman
Annie Helmink-Delsing
Maarten Hendriksen
theo Hendriksen
frank Horstik
leo van’t Hul

Wilco van’t Hul
Jacqueline Huntink
Jodi Huntink
Marc Huntink
Bennie Jansen
Annemarie Kempers
Willy Kempers
Bernie Klein Holte
Berto Kleinherenbrink
Karin Knaven
ton Knaven
Jan Kok
Pieter lamers
Edwin Marach
Robert Marcus
Robin Marcus
Roel Marcus
ton Menke
Cor van Mierlo
theo van de Pavert
Yvonne van de Pavert
Ingrid Peters
Martijn Peters

Ruben Peters
theo Peters
Patrick Rougoor
frank Ruesink
Jeffrey Scholman
André Sewalt
Cristien Sewalt
Marcel Sewalt
tim Splithof
Dennis Starink
Rick Stegeman
Geert Stevering
Peter van toor
Dinie van de Kragt
freddy van der Heiden
Huub Verbeeten
tom Wanders
Heidy Wensing
theo Wensing
Benthe van de Wiel
Patrick van Wijngaarden
Gerard Wijnia

Club van 100 Iseldonk

Prins Gerard 1e

Lekker lang uut
Prins Edwin Ie

Joa w’j kun’t
Prins Ton 3e

Blief op de been
Prins Berto Ie

Lach met
Prinses Renate Ie

Ut kan weer

20
18

20
17

20
19

20
20

20
23

A
la

af

Riddaktie
Um genumt te worden 
in disse krant. Zie ’t met 
een lach en bedenk ow 
dan dat ’t zotte proat is. 
Dröm moar vast van het 
jubileum volgend joar!!
Hold vol en hold moed!!

De riddaktie

Gergotal BV • Evers Financiele Dienstverlening • Autobedrijf 
Geert Stevering • Kempers Outlet • Nordic Fire • 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 • Schildersbedrijf Theo van de Pavert • 
Autobedrijf Frazer • 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 • Klomberg Assurantiën en Regiobank • Hair 
by Sabine • MRB • K M Tuinen • Globe Security • Bakkerij 
Tonnie Knippenborg • Drukkerij IJselstroom • KVA Bouw

Sponsoren van de 
carnavalsoptocht 2023Programma Carnaval Iseldonk 2023

Vrijdag 17 februari
11:00 uur Jeugd Carnavalsochtend, Popzaal DRU Industriepark 

m.m.v. basisscholen De Mariaschool & De Oersprong

en Jeugdprins Davey den Eerste.

20:11 uur Jubileumfeest, Feestzaal St Hubertus met DJ Stefano

Zaterdag 18 februari
14:41 uur Sleuteloverdracht

Door burgemeester Gemeente Oude IJsselstreek Dhr. Otwin van Dijk

Aansluitend uitreiking van ”de Uutschieter”
Popzaal DRU Industriepark m.m.v. de ’Iseldonkse Muzikanten’

20:00 uur Carnavals Party residentie ”de Pol” m.m.v. de ’Polband’

20:30 uur Carnaval bij de Szoepstengels
m.m.v. ”The Kickers” Locatie Kashmir

Zondag 19 februari 
13:11 uur Optocht Iseldonk 

Let op!! Start en finish op het Zwarte Plein!

Tijdens de optocht zijn de aanliggende cafés geopend!!

Aansluitend prijsuitreiking en After- Optocht Bal m.m.v. DJ Marc

Locatie zwarte plein. ”Feestzaal de Eendracht”

Vanaf 16:00 uur Feest met de ”Polband” in residentie ”de Pol”

20:30 uur The seventies bij de Szoepstengels Lokatie Kashmir

Maandag 20 februari
10:11 uur Carnavalsmorgen in de Debbeshoek

Stadsprinses Renate den Eerste, Jeugdprins Davey den Eerste en 

Dansgarde Iseldonk bezoeken de bewoners van Verpleeghuis de Debbeshoek.

Vanaf 12.00 uur Dweilen in Iseldonk
Door de verschillende verenigingen, met een bezoek 

aan de touwtrek-wedstrijden en de diverse Horeca

Om 13.00 uur start Touwtrek-wedstrijden c.v. ”de Pol”

20:30 uur ”Filthy Treasure” bij de Szoepstengels, Locatie Kashmir

Vanaf 21:00 uur kroegentocht door cv de Pol
Bezoeken van de diverse horeca gelegenheden

Dinsdag 21 februari
13:49 uur Bij onsz in de Jordaan bij de Szoepstengels, Locatie Kashmir

20:22 uur Afsluitavond  m.m.v. DJ Marc

check www.iseldonk.com of facebook voor locatie

00:00 uur Afsluiting van het carnaval 2023
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Ik werd In panIek wakker 

oMdat Ik bang was dat 

Ik te laat op MIjn werk 

zou koMen

gelukkIg bleek 

Ik daar al te zIjn.

Een grote bierdrinker 
herken je aan zijn 

zuipneus
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Laot maor komme


