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Jeugd- en Stad
Een aantal maanden voor de carnaval,
beginnen de prinsencommissie en de
jeugdcommissie met het zoeken naar
de (jeugd)prins. Dit gaat zoals altijd in
het diepste geheim. Tijdens de pronkzittingen in januari worden ze beide bekend gemaakt.
De presentatie is altijd weer een spannend moment. Voor Jeugdprins Thijn
was allereerst de presentatie op school.
Deze was volgens hem erg spannend
maar super leuk. Ze hadden vooraf natuurlijk wel goed geoefend. Zaterdagavond tijdens de pronkzitting bij de Dru
werd deze presentatie nog eens groots
herhaald voor het grote publiek.
Een dag eerder werd tijdens de eerste
pronkzittingsavond Stadsprins Berto
gepresenteerd. Het geheim dat hij voor
die tijd met zich meedroeg, was volgens
hem één van de mooiste ervaringen
van het carnaval. Je bent zolang van te
voren bezig om alles in het geheim te
regelen. Niemand mag hier iets van te
weten komen. Zo zouden wij met ‘CV De
Fietspömp’ samen naar de pronkzitting
gaan en er een leuke avond van maken.
Dat veranderde toen ik plotseling even
weg moest. Twee minuten voordat ik het
podium op moest kreeg ik nog app-jes,
waar ik bleef? Toen ik eenmaal op het podium stond, zag je iedereen verbaasd
kijken. Niemand had verwacht dat
ik de nieuwe Stadsprins van
Iseldonk zou zijn, aldus Berto.

De President die Iseldonk
vanuit het torentje van
de DRU toespreekt komt
zelden voor

Zo dadelijk geeft onze President
Theo Wensing een speech over de
afgelasting van het carnaval.
Vanuit het torentje van de DRU zal
Theo Wensing de Iseldonkers en
Iseldonkerinnekes toespreken.
Wij hebben al doorgekregen dat
carnaval niet door zal gaan. De
maatregelen die hij zal aankondigen zullen waarschijnlijk bevatten
dat de Burgemeester de sleutel
niet aan de Stadsprins over zal
dragen en dat ook de optocht niet
door zou kunnen gaan.
Een versoepeling van de maatregelen zal er niet inzitten. We zien
geen lichtpuntjes, het is een vrij
donker en somber verhaal. Deze
carnavalsdagen zal het stil zijn in
Iseldonk
Carnavalesk verslaggever
Jorn Erinkveld

De carnavalsdagen waren voor beide
prinsen geweldige dagen, met een
overvolle agenda. Maar wat normaal
gesproken als mooiste herinnering blijft
hangen, kon dit jaar helaas niet door
gaan. De optocht. De twee zondagen
ervoor werden er door andere stormen
al verschillende optochten in de regio
afgelast. Het zal toch niet zo zijn, dat
dit deze zondag voor de derde keer op
rij gebeurd? Helaas gooide nu storm
‘Ellen’ roet in het eten. Om de wagenbouwers toch nog een kans te geven,
om hun creaties te laten zien, is er besloten om de optocht op een later tijdstip in te halen. Deze werd uiteindelijk
gepland op zondag 22 maart. Maar
toen was daar het verschrikkelijke Corona virus. Alle activiteiten werden afgelast. Dus ook weer de optocht.
Ondanks de gemiste optocht waren
het geweldige dagen. Zo zijn ze naar de
pronkzitting XL in ‘s Heerenberg (Waskupenstad) geweest. Maar ook natuurlijk de nodige evenementen binnen
Iseldonk zelf. Zoals o.a. bezoek aan verschillende carnavalsverenigingen en Ziekenhuusballeke bij de Ulftse Boys.
Dinsdagavond was er weer de afsluiting,
waar om twaalf uur de steken werden
afgezet. Dit was een emotioneel, maar
wel een mooi moment. Nu was de carnaval echt voorbij.

Voor de jeugdprins houd het na de carnaval op. Stadsprins Berto zal na zijn
aftreden toetreden tot de senatoren
van Iseldonk. Deze club bestaat uit allemaal oud-prinsen. Berto zal met zijn
leeftijd het gemiddelde behoorlijk naar
beneden brengen. Het zal in het begin
even aftasten zijn met de oudere garde.
Ik denk dat het wel goed is, dat er een
beetje jong bloed bij komt. Met nieuwe
ideeën en een andere kijk op bepaalde
dingen. Ik zal mij proberen staande te
houden tussen al die oude rakkers, aldus
Berto.

Speech van onze President
Beste Iseldonkers en Iseldonkerinnekes,
Toen ik woensdag 26 februari 2020 om
00:00 uur mijn steek afnam het Wilhelmus
inzette en daarmee het carnaval afsloot
hadden wij niet voorzien dat het nog lang
zou duren voordat wij ons weer in het
carnavalsgedruis konden storten. Helaas
moet ik ditmaal via deze wijze het woord
aan u richten.
In 2020 hebben wij nog carnaval mogen
vieren, de optocht ging tot tweemaal toe
niet door wegens de storm. Van Covid-11
hadden wij op dat moment nog amper
gehoord. Maar ineens was mijn collega
President op televisie met een zeer ingrijpende boodschap.
2020 is een jaar van rouw, verlies en verdriet geworden omdat ze een geliefde
hebben verloren of ze zelf ziek zijn geweest
en nog steeds niet de oude zijn. Omdat ze
hun baan zijn kwijt geraakt of bijvoorbeeld
hun bedrijf over de kop hebben zien gaan.
Het is geen onschuldige griep zoals sommige van de demonstranten hierbuiten
denken.
Nederland zit in lockdown, Iseldonk zit in
lockdown wij vieren dit jaar geen carnaval.
Het Covid-11 virus grijpt snel om zich heen
en daarom gaat Iseldonk op slot.

De voorbereidingen voor de pronkzitting
waren in volle gang, de dansgarde was al
druk aan het trainen om hun nieuwe dans
te vertonen. De artiesten van de pronkzitting broedden al op snode plannen en de
Iseldonkers hadden weer zin in een feestje.

De Burgemeester zal dit jaar de sleutel
niet overdragen aan de Stadsprins, er zal
geen Uutschieter uitgereikt worden, geen
bezoek en vermaak in het verzorgingshuis,
geen bezoek aan de basisscholen, geen
optocht, dweilen gaat niet door, Mientje
blijft nog een jaar intact en de haring laten
wij ook aan ons voorbij gaan.
Wij hebben dan ook geen nieuwe
Stadsprins en Jeugdprins gepresenteerd.
Stadsprins Berto den Eerste en Jeugdpins
Thijn den Eerste hebben samen met hun
hofhouding toegezegd nog een jaar aan te
willen blijven.
Wij hopen dat wij in november weer de
11e van de 11e viering kunnen en mogen
houden om onze hoogheden een waardig
afscheid te geven.
Wij werken toe naar het jaar 2022, het
jaar dat Stichting Iseldonk 44 jaar bestaat.
Het jubileumjaar waar Iseldonk wil uitpakken met een hoop festiviteiten.
De voorbereiding zal binnenkort al starten,
allemaal binnen de mogelijkheden van de
coronamaatregelen uiteraard.

In verband met het Corona virus waren
er dit jaar helaas geen pronkzittingen.
Ook de carnaval zelf is afgelast. Daarom
zullen beide prinsen nog een jaartje extra in hun functie blijven. Hopelijk zijn
wij dit verschrikkelijke virus zo snel mogelijk de baas. En kunnen we in november de 11e van de 11e weer vieren. Hier
zullen we dan deﬁnitief afscheid nemen
van onze hoogheden en het nieuwe carnavalsjaar weer opstarten.

Alaaf
De leus van 2020 was en blijft in 2021
”Aj moar gein heb”, helaas is de gein ons
in 2020 wel vergaan.
Wij kijken vooruit en zeggen u:
”hold de moed erin”
Met carnavaleske groet,
Theo Wensing
President Stichting
Iseldonk
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Je droomhuis gevonden
of je hypotheek oversluiten?

Wij geven je antwoord
op al je financiële vragen
Het kopen van een woning is leuk, maar ook spannend.
Er komen een heleboel zaken op je af.
Hoeveel kan ik lenen? Welke hypotheek is het meest
geschikt? Hou ik nog wel geld over voor leuke dingen?
Ook het oversluiten van de hypotheek kan met de huidige
lage rentestand interessant zijn.
.
Wil je graag weten wat voor jou de beste oplossing is?
Neem dan snel contact met ons op.

• Hypotheken
• Verzekeringen
• Financiële
• Sparen
• Zorg

Planning

& Beleggen

& Inkomen
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Alles onder één dak!
J.F. Kennedyplein 8, Ulft

Tel. (0315) 200100

www.eversfd.nl

Oerseweg 4, 7071 PP Ulft

0315 - 640 166

www.interprimeur.nl

www.globegroup.nl

Beveiliging

Autobedrijf Geert Stevering
wenst u dolle carnavalsdagen!!!
www.stevering.nl

Evenementen

Verkeer

MCCU
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Carnavalvereniging de Pol
’Wi-j sloan ’m deur!’

Blijf in verbinding!
Dit jaar heeft mijn voorwoord een andere toon dan voorgaande jaren.
Helaas kunnen we geen carnaval vieren in 2021 vanwege corona. Heel begrijpelijk natuurlijk gezien de huidige
besmettingscijfers, maar het blijft een hard gelag.

r:

Prins Dion de Eerste (Dion Olthof) blikt terug op het afgelopen carnavalsjaa

Carnaval is bij uitstek een feest van verbinding. Even ontsnappen aan de dagelijkse realiteit, even het leven relativeren en samen uitbundig hossen en lol maken. Juist nu
snakken we hier enorm naar. Toch moeten we nog even volhouden en ons neerleggen bij het feit dat het nu echt niet mogelijk is. Een polonaise
lopen op 1,5 meter of een digitale pronkzitting, het zit er gewoon niet in.
Daarom zwaaien Stadsprins Berto den Eerste (Berto Klein Herenbrink) en Jeugdprins
Thijn den Eerste (Thijn Engelen) de scepter nog een jaartje langer. Hopelijk kunnen ze
dit jaar toch nog wat kleur brengen, binnen de geldende maatregelen.
Ik ben blij dat het bestuur van Stichting Iseldonk - met bloedend hart - haar verantwoordelijkheid neemt en al haar officiële activiteiten achterwege laat. Gezond verstand en vooral gezondheid gaan boven alles. Fantastisch dat er ondanks deze moeilijke beslissing toch een Iseldonkse Carnavalskrant uitgebracht wordt. Een mooie manier
om met elkaar in verbinding te blijven. Zeker nu!
Ik hoop dat we volgend jaar, als we allemaal de vaccinatiespuit in onze arm hebben
laten zetten, carnaval dubbel en dwars éxtra in gaan halen. Wat hebben we dan veel
te vieren!
Tot die tijd: hou hoop, hou vol en blijf naar elkaar omzien.
Alaaf!
Otwin van Dijk, Burgemeester gemeente Oude IJsselstreek

LUISTER, ALS DRONKEN IK
DAAN
IETS HEEFT GEZEGD OF GE

N IK
DAN MOET JE BIJ DRONKE
ER
ZIJN, NUCHTERE IK HEEFT
TE
DUS HELEMAAL NIKS MEE
MAKEN.
Beste Iseldonkers,
Februari 2020, de carnaval begon nog
goed. Het Coronavirus was nog ver
weg en toch was er een teleurstelling
te verwerken.
Vanwegens het slechte weer ging de
optocht niet door. Nog nooit gebeurd
in de geschiedenis van de Ulftse carnaval. Om iedereen nog de mogelijkheid te bieden om hun praalwagens
aan de bevolking te laten zien werd er
een nieuwe datum gekozen. Vier
weken later zou er alsnog een optocht
gehouden worden in Iseldonk. Niets is
minder waar, ook deze ging niet door.
Het Coronavirus had Nederland
bereikt en alles ging op slot.
Het werden vreemde tijden. Met nog
wat vrijheid in de zomer werd onze vrijheid in de herfst ook weer beperkt. Dit
had grote gevolgen voor iedereen. De
kermissen en de festivals in de zomer
gingen al niet door, zo ook kon er een
streep door de carnavalsactiviteiten.
Inmiddels is alles zo aangescherpt dat
we ongeveer verplicht thuis zitten. We
willen carnaval in 2021 niet helemaal
geruisloos voorbij laten gaan en daarom valt toch deze editie van de Ulftse
carnavalskrant bij u in de bus. De
redactie heeft haar uiterste best
gedaan om er toch nog iets moois van
te maken. Weliswaar een aangepaste
versie. Wij wensen jullie hier veel leesplezier mee.
Indien de situatie het toelaat en de
jeugd weer naar school gaat, hebben we voor de jeugd van de

IK LAS ERGENS DAT HANS
KLOK EEN PUPPY HEEFT
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Basisscholen uit Ulft
nog
een
zoete
verrassing.
Over carnaval in
2022 kunnen we
laten weten dat we
dan 44 jaar bestaan.
De ontwikkelingen
hiervoor zijn nog beperkt maar het
staat vast dat we dit niet stilletjes voorbij laten gaan. Voor alle buurtcarnavalsverenigingen, sponsoren en anderen die ons een warm hart toedragen
zal er in het jubileumjaar een receptie
worden georganiseerd. Zo kan iedereen op zijn of haar manier iets bijdragen aan dit jubileum.
Tevens zullen onze Prins, Jeugdprins en
hofhouding in het kader van het
44-jarig jubileum in nieuwe kleding verschijnen. Om dit te kunnen bekostigen
zal er bij de aanvang van het carnavals seizoen een grote verloting starten. De trekking van deze loterij wordt
gedaan tijdens de uitreiking van de
Uutschieter op zaterdag 26 februari
2022.
Namens het dagelijks bestuur van
Iseldonk wensen we u veel plezier met
het lezen van de krant, wensen we
iedereen een goede gezondheid toe
en blijf negatief!
Graag tot ziens
carnavalsseizoen.

in

het

nieuwe

Alaaf!!
Dagelijks Bestuur Stichting Iseldonk.

SORRY, IK HEB EVEN GEEN TIJD

In 2019 werd ik tijdens de pronkzitting van Carnavalsvereniging de
Pol in een bomvolle zaal gepresenteerd als nieuwe prins. Samen met
mijn prinses Jony Vredegoor, adjudanten Maik Vredegoor en Niels
Visser en hofdames Kaye Bruins en
Milou van de Kragt ben ik in 2020
met de leus ‘Wi-j sloan ‘m deur!’
voorop gegaan in de polonaise.
met live-muziek
Zoals gebruikelijk startte het feest al op zaterdag met een groot carnavalsbal
in het eten voor
roet
helaas
weer
slechte
het
van de Polband en DJ Robert. Op zondag gooide
eerder begonuurtje
een
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de optocht, maar dat mocht de pret niet drukke
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nen aan ons Apres-Ski feest! Maandagochte
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frühsho
het
aan
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vrienden van CV de Pol. Met een stevige bodem
residen
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eniging
gastver
en
listen
waarbij we in de loop van de middag veel carnava
eigen
onze
met
we
trokken
en
raaid
omged
rollen
tie hebben ontvangen. ’s Avonds waren de
kroegentocht door Iseldonk.
wil ik ook even
Het feest tijdens de carnavalsdagen is bij veel mensen wel bekend. Daarom
ik met enorm
terugblikken op enkele andere momenten die je als prins mag beleven. Zo kijk
t, vooral die
veel plezier terug op de pronkzittingen die we als gastvereniging hebben bezoch
lang carnaval
in Zeddam. Dat is namelijk de plaats waar ik geboren en getogen ben en 25 jaar
vrijwel compleheb gevierd. Om daar dan als Prins van de Pol, samen met mijn hofhouding en
met zijn allen
te Raad van Elf, heen te gaan was erg bijzonder. Het leek wel een schoolreisje:
. De terugweg
in een grote touringcar en al op de heenweg werd er flink gezongen en gegeind
leek het wel een discobus!
n we met het
Het weekend voor de carnaval zijn we altijd al erg druk. Op zaterdag beginne
n begint
iederee
bij
l
versieren bij ons clubgebouw. Je merkt dan direct dat het carnavalsgevoe
de resier
Wanne
te kriebelen. Lekker samen klussen, ouwehoeren en de boel in orde maken.
Daarna
n.
versiere
dentie is versierd, komen de heren van de Raad van Elf het huis van de prins
julhoef
Ik
.
drankje
is het gebruikelijk dat de prins alle heren uitnodigt voor een hapje en een
.
uurtjes
late
de
in
tot
lie vast niet te vertellen hoe dat dan verder gaat.... Juist! Een groot feest
Op de zondag voor het carnavalsweekend brengen we
als vereniging al vele jaren
een bezoek aan zorgcentrum
de Debbeshoek. Deze middag verzorgen we diverse
buuts en optredens voor de
ouderen. Het is geweldig
om te zien hoe enthousiast
zij meedoen met de muziek
en polonaises. Erg dankbaar
werk en leuk om te doen.
zijn. Iets wat
Vanwege het coronavirus is er in 2021 geen carnaval zoals we dat gewend
nu namelijk
ben
Ik
aan...
el
voorde
klein
een
ook
er
natuurlijk erg jammer is, maar voor mij zit
Pol!
niet één, maar twee jaar lang Prins van de
loop van 2021
Hopelijk wordt alles snel weer een beetje normaal en kunnen we jullie in de
pronkzitting in
weer in goede gezondheid ontvangen bij onze fietstocht met Hemelvaart of
november. Alaaf!
Prins Dion de Eerste, Carnavalsvereniging de Pol
Kijk voor meer informatie over CV de Pol op www.sintjorisulft.nl

#Dansgarde Iseldonk

de rug dat
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Alle medewerking kregen we wee
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onze minigroepen.
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aanpassingen weer oppakken. De mei
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de hun dans, maar optredens zijn tot
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niet mogelijk. Maar we houden vol,
zoeken naar mogelijkheden.

februari
Daarom houden we op zaterdag 13
ankje, over
een online familiequiz, met borrelpl
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de dansgarde. We willen vooruit, de
te starten
de trainsters staan te popelen om
rde is dan
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Zo gauw we weer trainingen mog
u ook eens
krijgen ze een uitnodiging. Bezoekt
voor leuke
onze facebook pagina en instagram
filmpjes en foto’s.
naar het
Wij houden de moed erin, kijken uit
onze dannieuwe carnavalsseizoen waar we
activiteisen weer mogen laten zien tijdens de
ten van Stichting Iseldonk.
te
Wij hopen u daar in goede gezondheid
onze
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mogen ontmoete
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dansen, weer eens heerlijk kunt gen

#houvol
#totdan

VAST EEN
LABRACADABRADOR

IK HELP MIJN ZOONTJE ZOEKEN
NAAR ZIJN CHOCOLADEREEP DIE IK
GISTERAVOND HEB OPGEGETEN
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Hold de moed d’rin
OP EEN VLOER GELEGD
DOOR ONZE VAKMENSEN
WIJ WENSEN JULLIE ALVAST
EEN FIJN CARNAVAL 2022

Dr. Ariënsstraat 13, 7071 AH Ulft
T (0315) 68 14 71
info@peters-interieur.nl
www.peters-interieur.nl

Veur al ow zand & grind 06 10 91 81 11

SUZUKI VOOR EEN

SUPER PRIJS

netterden

€ 399 ,-

P/M *

V.A.

NETTERDEN ZAND EN GRIND BV

.800,-

OF RIJKLAAR VANAF €31

De nieuwe Suzuki Swace; een sportieve, zuinige en comfortabele stationwagon met
Full Hybrid-systeem. Deze ruime wagon beschikt over een atletisch design met de focus op
ultiem rijcomfort. De Swace is compleet uitgerust in premium kwaliteit en is zeer ruim.

BEL OTO HENDRIKS VOOR EEN AFSPRAAK
Mercuriusstraat 61 · 7006 RK Doetinchem · Tel 0314-323841 · www.otohendriks.nl
Gemiddeld brandstofverbruik volgens de WLTP testmethodiek Euro-6-norm EC 2018/1832AP 4,4 - 5,1 l/100
km; 22,8 - 19,7 km/l; CO2-uitstoot: 99 - 115 g/km. Gebaseerd op 60 maanden en 10.000 km per jaar. Bekijk de
voorwaarden op suzuki.nl/privatelease

We zijn verhuisd!

Lichtenbergseweg 30a in Silvolde
®

Voor puur koffiegenot op je werk
De lekkerste koffie, cappuccino
of chocolademelk op kantoor
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Het laatste nieuws
van de raad van 11
Mogen wij u even voorstellen,
Dit is Rick Stegeman een zeer nauw
betrokken lid sinds de oprichting van
de raad.
Ondanks de gekke en rare tijd waarin
we nu leven, is Rick toch voor zijn
eigen Marcia Geerts op zijn knieën
gegaan. En u raad het waarschijnlijk
al, onze altijd lachende en goedgezinde Marcia heeft JA gezegd.
Wat in het vat zit verzuurd niet, dus
Rick en Marcia we houden het feestje
in het verschiet.

Hallo Iseldonkers en
Iseldonkerinnekes.
A’j benaderd wordt deur ut carnaval um de Iseldonkse Uutschieter
in ontvangst te nemmen dan kump
de vraog, waorum ik? Dan stao’j
daor en in eerste instantie zei’j ik
nee, want ik heb nooit iets met
carnaval te doen gehad. Toen
Berny Klein Holte mien uutgelegd
hat, dat deze onderscheiding un
waardering is vanuut de gemeen-

Namens de Raad van 11 wensen wij
jullie alle geluk van de wereld.

Ik heb de magnetron
een kwartslag gedraaid.

Vindt-ie leuk!

MIJN VROUW
IS MORGEN
JARIG EN ZE
LAAT AL WEKEN
ALLEMAAL
CATALOGUSSEN
VAN JUWELIERS
IN HUIS SLINGEREN.
DUS IK HEB EEN TIJDSCHRIFTENREK
VOOR HAAR GEKOCHT.

De Zatte Draak in quarantaine....

schap veur alle inzet en werk dat
ik jaoren veur de gemeenschap
heb gedaon. Toen heb ik jao
gezegd en het bleek achteraf dak
der beslist ook geen spiet van heb.
Nao un bezoek van Berny Klein
Holte en Jan Fischer die mien uutlegde hoe het op die zaoterdag
met de Uutschieter in zien werk
ging, dacht ik oké, laot maor kommen. Ik was dan ook zeer verrast
hoe alles geregeld was. Dat begon
al dat ik opgehaald werd met
un statige wagen,
bloemstuk op de
motorkap en vergezeld deur de
Kanselier
Berny
Klein Holte en
Senator
Jos
Cornelissen.
Dan wo’j begeleid
de zaal in naor de
speciaal gereserveerde
taofel
waor reeds mien
kinderen, vrienden en bekenden
al plaats hadden
genommen.
Een sfeer volle
zaal, muziek en

GA IK EEN KE
ER H
HOOR IK MET ARDLOPEN,
EEN APPLAUS

BLEKEN DE

allemaol vriendelijke mensen. Er werd een programma
gebracht met meerder dans groepen, waorbi’j mien de dansen van
de kleintjes toch wel raakte.
Misschien kump dit um dat ik in
het onderwies heb gezaeten en
altied bezig bun gewaes met de
jeugd.
Het verhaal, de uuteenzetting
waorum ik deze Iseldonkse
Uutschieter in ontvangst mocht
nemmen vond ik zeer geplaats.
Deur deze middag heb ik een heel
andere kiek op carnaval gekregen.
Wat ik ook zeer verrassend en leuk
vond op die middag om drie Theo’s
treffen die ik alle drie in de klas
heb gehad. Theo Hendriksen en
Theo Peters beide Senator (ex
Prins) en Theo van de Pavert
Stadsprins 2016. Dat ik in november veur ut afscheid van de Jeugden de Stadsprins als zowel de
Pronkzitting in januari en de
uutreiking van de Iseldonkse
Uutschieter een uutnödiging ontvang, waardeer ik ten zeerste.
Carnaval is toch een stuk van mien
laeven geworden.
Groetjes Jan Sprenkelder
Iseldonkse Uutschieter

Wat een
gedoe,
hebben
wij weer.
Net twee
boa’s aan
de deur
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ze aan mij:
krijg
als WiFi wachtwoord heb gekozen....
als we 10 jaar getrouwd zijn?”
is..
t
kor
telkens de melding dat het te
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een Boeing 747 kopen voor de gratis
paren heeft bij je kont ook
da’s of het leger in gaan om te bes
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op de kapper.
de Nou dat hebben we ook
We moeten maar weer eens onder
meer nog een zoon. Hij vroeg
lakens duiken, ik weet niet eens
ar mij, wat het geheim
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is de van ons huwelijk was.
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?
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waarom doe jij dat
he
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dat hele mens niet.
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dan
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Wendy en Roel zijn
gestart met hun
online paardrijlessen.

Meld je snel aan
via hun website
www.voloplolopdeknol.nl

Hemeltje lief,
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Wederom geen optocht Iseldonk

s
den we samen met het dagelijk
Op zaterdag 22 februari 2020 had
in
Dru was de sleuteloverdracht
bestuur een spoed overleg. In de
legden de laatste hand aan de
volle gang, de wagenbouwers
rden op de kleding gemaakt. De
wagens en de laatste knoopjes we
t in het eten zou gooien of niet?
grote vraag was of storm Ellen roe
serende verenigingen, gemeente
Contact was er met andere organi
t
Er was nog hoop dat de optoch
en uiteraard met de deelnemers.
en
bov
eid
igh
uiteindelijk gaat veil
op zondag door zou gaan maar
23 februari toch om 10.00 uur de
alles en hebben we op zondag
optocht af moeten lasten.
te
w met alle voorbereidingen om
Er waren al veel mensen in tou
aew
lam
keersregelaars, jury, rec
kunnen starten. Helaas konden ver
inen weer naar huis en de muziek
gen en EHBO-ers onverrichter zak
l
flinke domper. Gelukkig waren vee
strumenten weer in de kast. Een
r
naa
n
uive
sch
activiteiten op te
deelnemers bereid hun carnavals
zondag 22 maart.

IK: ”IK GA MIJN OUDE KLEDIN
G
AAN VERHONGERENDE MENS
EN
IN ARME LANDEN DONEREN”

Denk aan de avondklok
Ik zag net een politiehond
met een verrekijker!!

MIJN VRIEND: ” MENSEN DI
E
JOUW KLEDING PASSEN ZIJ
N
NIET AAN HET VERHONGERE
N

Ziekenhuusbälleke

Ik zag vandaag in de
dierentuin een verblijf
dat was uitgerust met
twee desinfectiezuilen
en een complete
wastafelunit met
contactloze
zeepdispensers en
papieren zakdoekjes.
Bleek van een
hygiëna te zijn.

Als de prins of prinses
dan gekozen is gaan we
foto’s maken in het prinWat is de Vriendenkring?
senkostuum, deze worden
De Vriendenkring is een groepering
binn
geb
en v.v.
ruikt voor en geplakt
Ulftse Boys met 2 hoofddoelen:
g wederom aan de slag voor het
gin
issie
mm
tco
op
och
de onderscheidingen.
opt
en
at
stra
De
1. Voor voldoende financiële middele
r het dorp. Iedereen werkte
doo
t
stoe
oie
mo
De
n
een
zorg
prin
van
en
s of prinses draagt
n
sere
organi
om wensen te vervullen die tot alge
deelnemers van buiten
van
gen
ldin
me
aan
s
zelf
zelf
mee
gen
n
zorg
nut
kre
voor zijn raad
mee en we
n
van de vereniging en haar leden dien
van 11 (complete geheimhouding)
mooiste optocht allertijden moete
en.
Iseldonk. Het zou de grootste en
en hij
2. De voetbalvereniging blijvend ond
kwam Covid om de hoek kijken.
ersteunen of zij moet de proclamatie gaan schrijworden voor Iseldonk maar toen
bij het onderhouden van het schitte
rende com- ven met de verzonnen leus van dat jaar.
Om
t.
pla
ds
plex
stee
‘t
nog
Oer
al
sev
nav
eld.
car
ligt
Een regel in de proclamatie: ”er zijn
Helaas is er nog steeds Covid en
geen
ig wel branden en
ukk
gel
etje
mm
reg
vla
els”. Dan moet er uiteraard een
als
nav
car
ons heen blijft het
pasHet bestuur bestaat uit een 7-ta
geen optocht maar wellicht kun
l gedreven sende prinsenpresentatie bedacht worden.
blijven we positief. Dit jaar helaas
heren met connecties bij de Ulft
2022.
se Boys. De Dit kan van alles zijn, iets wat met de prins
nen jullie al wel vast denken aan
kun
stje
fee
fina
ons
ncië
ars
le
dw
mid
en
dele
bel
n
worden verkregen door het of prinses te maken heeft, iets
dub
actueels
We gaan ervan uit dat we dan
met ons 44 jarige organiseren van activiteiten, sponsoren
d
ban
ver
in
dje
ran
den
gou
, maar (of juist niet), in ieder geval iets wat grapnen vieren met een
zeker ook door de contributie van
de leden van pig is. Als de presentatie act verzonnen is,
jubileum.
de Vriendenkring. We hikken tegen
de 250 leden moet er vaak iets gebouwd worden voor op,
de aan, dus nog een nobel
ens
tijd
al
ma
alle
e
julli
en
naast, boven het podium. Tevens
streven!
We hop
moet het
2 weer Op een dag, begin jaren tach
optocht van zondag 27 februari 202
tig, 1982 om pre- een avondvullend programma worden en zo
roeten. cies te zijn, hadden wat
mensen bij de Ulftse worden er een aantal buut optredens ger
gezond aan de start te mogen beg
eBoys het idee om ook bij de Boys een
s Carnaval geld. Dit zijn vaak regionale ”professionals”
sie
mis
om
te vieren. Een leuke avond voor iede
Straat- en Optochtc
reen om de en zeker geen onbekenden in de Achterhoek
Stichting Iseldonk carnaval mee te beginnen.
die al jaren graag geziene gasten
zijn bij
Zo geschiedde en was daar ineens:
’t Ziekenhuusbälleke. Musicaal wor
dt deze
’t Ziekenhuusbälleke!
avond verzorgd door DJ Raymond
van
Osch
Al jaren op de donderdagavond voo
r de echte en een optreden van dweilorkest ”Over de
E
carnaval. De locatie is altijd in de
HEB MIJN EERST
kantine van rooie”. De Stadsprins met gevolg is ook altijd
Ulft
se
Boy
s.
De
orga
nisa
tie
21
is
20
in
han
den van de aanwezig.
BEKEURING VOOR
Vriendenkring, uiteraard met beh
ulp van de Dit jaar zou het de 40e keer ’t ZiekenhuusR
O
O
vele
H
vrij
will
EN
iger
N
s
zoa
IN
ls bijvoorbeeld het kantine bälleke zijn. Helaas moeten we dit
B
jaar dus
personeel.
overslaan, maar deze geweldige, Oer
gezellige
carnavalsavond ’t Ziekenhuusbäll
eke blijft
Meestal zo rond november, decemb
een
Ulftse Boys aangelegenheid en zoals
er wordt
vaak
er al voorzichtig gedacht en bed
acht wie gezegd:
weleens de nieuwe prins of prin
ses van ‘t Ulftse Boys meer dan voetbal alleen!
Ziekenhuusbälleke zou kunnen wor
den. Deze https://www.ulftseboys.nl/367/
prins of prinses wordt meestal
vriendenkring/
gezocht binnen de leden en
vrijwilligers of iemand die
een
binding heeft met UB51 .
RO
SLAAPWANDELEN, 95 EU
Een persoon die het verdient
of die al eens heeft aangegeven dit leuk te zullen vinden,
etc. Zodra er iemand gekozen
is wordt er uiteraard in het
Drive-thru Broods is onlangs ook een bezorgdienst gestart. Waar geheim contact gelegd en uit
eigenaresse Daphne Kempers eerst nog in haar Kadett de broodjes ervaring mogen we wel zeggen
rondbracht heeft ze nu de samenwerking met postbode Raymond dat ze zich bij benadering ontvan Osch gevonden.
zettend vereerd voelen en
Voor Raymond, bekend als de zingende postbode met weelderige
graag hun medewerking
haardos, was dit een win-win situatie. Doordat de post steeds meer
willen verlenen.
gedigitaliseerd wordt en door continu Facebook blokkades was
Raymond toe aan een nieuwe uitdaging.
Desgevraagd kwam Daphne met een eerste reactie: ”Nadenkend
over het milieu en verantwoord ondernemen leek het mij een goed
plan om de broodjes met de fiets rond te brengen, zo komen de
broodjes gezond naar de consument toe.”
Raymond vult aan: ”De samenwerking is nog heel pril maar het
loopt gesmeerd, we kunnen best spreken van een snelrijzende
samenwerking.
Het is extra leuk om verjaardagskaarten te bezorgen bij mensen die
ook een bestelling bij Broods geplaatst hebben. Ik vind het prachtig
om de mensen dan te verblijden met een muzikale toast.

BROOD IN DE GLEUF

Speciaal voor deze samenwerking is een nieuwe website en leus in
het leven geroepen.

Surf snel naar www.stokbroodindegleuf.nl en meel je
bestelling door, want ’Daar is geen spelt tussen te krijgen’.

rd voor het
Er is hier een kapper gearrestee
n van een
dealen van drugs en het runne
ben al jaren
illegaal bordeel. Ongelofelijk! Ik
t hij kapper was.
klant en heb nooit geweten da

DAT GEJANK OVER DIE AV
ONDKLOK
IK VIND DIE OCHT
ENDWEKKER VEEL
ERGER
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Uutschieter
blikt terug
Beste Iseldonkers en
iseldonkerinnekes,
Jan Fischer het mien benadert
met de vraoge of ik ’n heel klein
stuksken wol schrieven veur de
Carnavals krante over hoo ik ‘t
oetgeriekt kriegen van den oetschieter belaef en ervaren heb.
Tegen zo’n vraoge en van zo’n
belangriek pesoon ku-j natuurlijk gin nee zeggen.

Op ’n gegeven moment
wo-j benadert deur de
kanselier
van
de
Isdeldonkse carnavalsvereniging. Jao, de kanselier, ne helen mond
vol, dat mot toch wal
’n
heel
belangriek
pesoon waezen en dat
is ’t denk ik ok want den kwam
met de mededeling dat ’t senioren convent (allemaole olde en
wieze leu) eenstemmig besloten
hadden da-k veur den oet schieter in anmarking kwam. Dat viel
mien wal ’n betjen kold op ’t
dak en daor mos ik toch nog wal
efkes oaver naodenken en overleggen met miene vrouwe. Ik hol
der n.l. neet zo van um in zunneken e zet te worden. Nao
overleg met miene vrouwe en
ampele overwegingen he-k dan
toch maor jao e zeg.
Achteraf he-k daor gin spiet
van.’t Was ne geweldig mooien
merrag. Ik mot zeggen dat de
kanselier met zien convent der
enorm veule wark van hebt e
maakt, um velegen van te worren. Met heel veule egaars wo-j
thoes met ne slee van ne wagen
op e haald. In de zaal heel gast
vri-j onthaald en too e spokkene
deur de opper sprek stalmeister
de heer Fischer. Alles wa-j te

heuren krieg is
lof en eer. Jao a-j
neet oppas dan gao’j
van vewaandheid en
velegenheid
naost
de
schoone lopen. Ik denke maor
zo: I-j doot dinge of i’j doot ’t
neet. Veul van ’t geen ik gedaon heb lig op bestuurlijk vlak.
Krieg daor tegenswaordig nog
maor es mensen veur. Daor word
nog wal ’n betjen van ow e vraogd. I’j mot zo wies waezen as
Salomon, zo geduldig as Job, zo
sluw as ne vos, zo moedig as ne
leeuw, zo dikhuidig as ne olifant, zo buugzaam as ’n reetjen,
zo krachtig as ne eekenboom, zo
geveulig as kroetjen reur me
neet, kunnen praoten as
Brugman, zwiegen as ’t graf en
warken as ’n peerd.
Achteraf al met al niks dan lof
veur de organisatie en alle met
warkers dee ’n steentjen hebt
bi’j e dragene an ’t welslagen
van den merrag. Den oetschieter, ik bun der ech wal trots op,
het ’n mooi plaetsken e kregene
in de beste kamer. Vrogger
moch daor allene de pestoor en
de burgemeister kommen. ’t
Was ne merrag um nooit meer te
vegetten. Dank, nogmaals dank.
Ben Rouwhorst

IK HAD DUS 2 K
AARTJES
GEKREGEN VOO
R EEN
OPTREDEN VAN
DE POLBAN

D

Zo kijkt de beschermengel
van de La DaKaWeRi’s als

ze weer op stap mogen...

IS ER VANNACH
T BIJ MIJ
INGEBROKEN, N
U LIGGEN ER
INEENS 4

Beste carnavalisten

l een warm
Wat dragen wij met z’n allen Carnava
gemis om dit
hart toe en wat is het een ontzettend
n lekker doorjaar geen carnaval te vieren! Niet eve
of gewoon
zakken met elkaar, slap ouwehoeren
even gezellig bij te kletsen.
ls achter de
Uiteraard staan wij van de Szoepstenge
en, maar
lass
te
af
l
ava
beslissingen om dit jaar Carn
Maar
ien.
gez
ers
hadden het natuurlijk graag and
es
acti
eke
ludi
om
nu hebben we natuurlijk meer tijd
dan
we
n
voor 2022 te verzinnen. In 2022 gaa
natuurlijk ook helemaal los!
een jaar van
2021 zal voor de Szoepstengels ook
wij genoverandering worden. Jarenlang hebben
er ons ding
ten van de gastvrijheid bij Alard en lekk
is achter dit
kunnen doen in het Hemeltje. Helaas
Alard uit de
hoofdstuk een punt gezet. Wij willen
leuke jaren
alle
r
voo
en
grond van ons hart bedank
een nieuw
r
naa
k
en gaan als vereniging op zoe
residentie!

GELUKKIG MAAR, IK
DACHT
DAT HET NOOIT ZOU
OPHOUDEN

Het jaar 2021 gaat de boeken in
als het jaar zonder carnaval.
Helemaal niets. Wat is er namelijk aan de hand. Voor die mensen die dat nog niet wisten. Er is
namelijk een pandemie over het
land getrokken de afgelopen
maanden. En de narigheid van
die pandemie is, je ziet het niet
en je ruikt het niet maar als je
daar mee besmet raakt, dan word
je daar goed ziek van.! En dat
moeten we met zijn allen niet
willen.
Dan kun je koste wat het kost het
carnaval wel doorgang laten vinden, maar als we dan in Iseldonk
een paar weken later een groot
aantal mensen zich eigen niet
lekker voelt, daar schieten we
ook niets mee op.
Dus heeeeeeeeeel
verstandig…………Niet doen.!!

Volgens mij was Jan laatst een
gat in de tuin aan het graven. Ik
heb begrepen dat hij dat gedaan
had om grond in te doen. Dat
had hij namelijk nog over.
En dan nog Arnhold van Hal, voor
hem valt het mogelijk nog wel
mee, want hij heeft op dit
moment voor de deur voldoende
te bekijken. Er zijn namelijk op
dit moment werkzaamheden bij
hem voor de deur. En dan is er
natuurlijk van alles te zien daar.
En dan zijn er ook nog mensen
zoals Bertie Aalberts die de hele
dag naar buiten zit te kijken naar
de mensen die zich vastrijden.
Dat zijn dan van die mensen die
vooraan in de straat dat bord
waarop staat: ”Doorgaand rijverkeer gestremd” niet hebben
gezien. Omdat er geen doorgang
is door de werkzaamheden bij
Arhold van Hal voor de deur. En
als het dan wat drukker is met
geparkeerde auto’s in de straat
dan is de chaos helemaal
compleet.

Maar de gevolgen dat het niet
door gaat zijn natuurlijk met
name voor een aantal mensen in
De Zoadzakkenstroat natuurlijk
niet te overzien. Normaal zijn die
mensen weken of maandenlang Dus om nu een heel lang verhaal
bezig met het bouwen van een heel kort te maken.
wagen. Maar dat staat voor dit Ook in de Zoadzakkenstroat is er
jaar niet op de agenda.
dit jaar geen carnaval.
Dus wat zie je dan gebeuren, met Dat betekent, geen wagen, geen
name Bennie Daals, hij stopt wel straatversiering, geen tent en
drie keer per dag een stuk van de geen optocht. Jammer maar
dagelijkse krant bij Riekie helaas.
Fischer in de brievenbus.
En wij hopen met zijn allen in
Normaal gesproken doet hij dat Iseldonk dat we volgend jaar in
in één keer per dag, maar nu 2022 weer een volwaardig cardoet hij dat in drie keer. Dan naval mogen meemaken.
heeft hij nog wat te doen.
Ik kan er nog maar 1 heel belangOok Jan Fischer weet ook niet zo rijk ding aan toevoegen, namegoed waar hij met de extra vrij lijk het volgende.
tijd naar toe moet. Voor de volkstuin is het nog te vroeg in het Blief gezond met zijn allen.
jaar.
Afz. De Razende reporter
Zoadzakkenstroat

In deze edytie, edity,
edieti, euh krant kunnen
iets meer taalvauten staan,
zonder het descundige oog
van Dianka.
Dianca bedankt voor alle
hulp en inzet van de
afgelopen jaren!

CG De Fietspömp gaat live
ls iedereen
Tenslotte willen wij van de Szoepstenge
sen wij
wen
en
een hart onder de riem steken
zien
wij
toe,
natuurlijk iedereen alle gezondheid
elkaar snel weer!

Hol em hard en hol em nat!

g
kreeg een aansla
Ik
!
u
A
ER STAAT MET GRO
heb
TE LETTERS
op mijn voet, ik
.
’LAATSTE AANMAN
aangifte gedaan..
ING’
OP DE ENVELOP

Iseldonk Carnaval 2021

eerste pronkzittingsavond van
Helaas kon door het Corona virus de
dat lieten ze niet aan zich voorDe Fietspömp niet doorgaan. Maar
hun zitting online via Facebook
bij gaan. Ze hebben besloten, om
te streamen.
veel leuke carnavalsmuziek van
De avond werd opgevrolijkt met
ppen en leuke opdrachten. De
Dj Stefanno. Uiteraard ook veel gra
terpack winnen. Daarin zat een
kijkers konden een Fietspömp star
Pömpke bekend. Een sixpack
lekker flesje Paerlskruut, bij menig
Klok bier, dat er
tijdens de optochten wel in gaat.
confetti
Veel
voor het feest.
En hoe kan het
ook anders, een
fietspomp.
deze
Tijdens
won
avond
man
Sharon Put
het mooie pakket. Tim Splithof
uitgeroepen
is
tot Pömpke van
het jaar.
Al met al een
geslaagde
avond.
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”Alles is anders”
Un uutspraak die men in 2020 en now ook
nog steeds vaak heurt. Dit zette mien dan
ook aan ut denken en vroeg mien af, wat is
der dan in de jaoren veranderd? Wat is der
anders? Wat is der niet meer? Toen gingen
mien gedachten terug naor ut carnaval in de
tachtig en negentigerjaoren.
Zo van effen bi’j de Oerianen in zaal Schot
binnen wippen. Un biertje drinken met
Rooie Herman (Aalders). Toen kui’jerde
ik weer deur naor zaal Schepers waor Het
Melkvonder hun residentie hadden. De jas
smet ik in de hoek op un hoop, den al huzen
hoog was met de haop dak um vanaovend
wel weer terug zal vinden.
Op maondag hiel ik altied mien kroegentocht. Soms in mien eendje en soms slute ik
mien bi’j de Szoepstengels aan, die smóksten
aoveral naor binnen of ut now un kroeg, zaal
of winkel was, as de deur los was ging de
hele meute naor binnen.
A’j dan bi’j De Sluuswapper binnenkwam
werd i’j muziekaal deur Jan Gunsing verwelkomt den baoven op un zelfgebouwde podium de mooiste karnavalsplaetjes dreij’de.
Van daoruut
bewaog ik
mien richting
de Mulderi’je
waor
De
Kwebbels
zich genesteld hadden.
Trouwens die
was ik in de

Zoiets heb ik ook ee
ns gehad, maar
heb het weer weg
ge
er héél leuk uit, maa daan. Ze zien
r
maken te veel herrie zijn agressief,
en zijn in onderhoud veel te duur. D
at andere is trouwens een kangoero
e.

jaoren der veur ook al tegen gekommen bi’j
Hein van de Pluum en in de Smeltkroes. Now
was ut in de Mulderi’je niet makkeluk um in
de menigte un plekske te vinden um rustig
un biertje te drinken. Och dacht ik bi’j mien
zelf, dan maor un paar minder ik wil ook nog
graag naor De Pol toe. Want as ze daor dan
ut nummertje Al mot ik kraopend op blote
veuten gaon speullen of drae’jen dan krieg ik
as karnavallist ut geveul wat mik ut toch uut
hoe men met karnaval deur Iseldonk smoks,
a’j maor geniet. De aovend zit der al bi’jnao
aan te kommen maor kan nog gouw effen
naor Willem Aalders waor De Vriendenkring
zetelt. Hier kan ik mien efkes rustig neer zetten en un präötje maken met Iseldonkse carnavallisten die ik al heel wat jaoren ken. Maor
zonder dak ut eigenluk in de gaten had werd
ut stil, geen muziek meer, de tap zat dicht.
Toen kwam ik tot de conclusie, de kroegentocht zit der op.

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

Carnaval Iseldonk 2022
Noteer alvast in uw agenda
11e van de 11e viering
14-11-21:

2022
44-jarig jubileum

ie Stadsprins
15-01-22: Pronkzitting, presentat
ie Jeugdprins
16-01-22: Pronkzitting, presentat

Dan maor weer rustig op huus aan. De klompen uut, boks en boerenkiel op de stoel en
plat. Verdorie zeg, ik kwam tot de conclusie
dak niet bi’j De Szoepstengels was gewaes.
Maor gelukkig die organiseren de carnavalsdinsdag ut touwtrekken. Dus dinsdagmargen
richting Smithuus, waor achter de zaak un
schuur steet, ’t Hemeltje genaamd, waorin de
Szoepstengels hun onderkommen hebben.
Ik was al wel un uur binnen, mirakels gezellig haevige muziek duftige glazen bier, maor
zag geen DJ plaetjes drei’jen’. Ik zeg tegen de
Stadsprins waor kump hier de muziek toch
vandaan? Doar zeg hi’j en wees baoven naor
de hanebalken, waor un DJ zat.
Zo langzaam kwam ik tot de conclusie, ”Alles
is anders”, ook ut Iseldonkscarnaval

Carnaval

25-2-2022 - 01-03-2022

Dan maken we er wat moois van!

Allaaf, Jan Willem van de Wilgen.

0 Iseldonk
Club van n,10
Sewalt, Marcel
Lierop van, Paul
J.J
OM STRESS TE
VOORKOMEN BIJ
THUISSCHOLING:

RUST, WIJN EN
REGELMAAT

Riddaktie
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Aalders, Jan
Anthonijz, Wilbert
Arends, Leroy
Boerkamp, Pascal
Braaksma, Cees
Cafe de Veldmuis
Cafetaria te Pas
Cornelissen, Jos
Daals, Marielle
Daals, Menno
Evers, Ronald
Feukkink, Tonnie
Fischer, Jan
Geerts, Astrid
Geerts, Gerrie
Geerts, Marcia
Gerritsen, Koen
Giesen, Els

Slotwoord van de redactie

carnavalskrant
Zoals u wellicht is opgevallen is de
redactie hebde
van
Wij
dit jaar anders van opzet.
houden. Dit
te
er
erd
sob
ben besloten om het dit jaar
onavirus.
Cor
het
met
en
heeft natuurlijk alles te mak
of zelfs
en
ord
gew
ziek
r
Veel mensen zijn hierdoo
rs hebeme
ern
ond
l
vee
komen te overlijden. Ook
ad.
geh
en
lijd
te
ben er zakelijk flink onder
niet gepast, om
Daarom vonden wij het dit jaar
als voorgaande
en
gev
te
de krant dezelfde inhoud
helemaal ongeniet
ook
jaren. We wilden de krant
e aangepaste
dez
r
daa
Van
merkt voorbij laten gaan.
verenigingen
de
illen
sch
uitgave. Zo krijgen de ver
te laten
zich
van
iets
toch een mogelijkheid om
horen.
nevelt bedanWij willen Jan Besselink en Guus Tin
foto’s. Ook Jan
ken voor het aanleveren van de
olpen met het
Fischer bedankt dat je ons hebt geh
samenstellen van deze krant.
toe. We hopen
Tot slot wensen wij ieder alle goeds
is.
e
oud
dat snel alles weer bij het

Hegema
Heiden van de, Freddy
Helmink-Delsing, Annie
Hendriksen, Maarten
Hendriksen, Theo
Hul van ’t, Leo
Hul van ‘t, Wilco
Huntink, Mark
Jansen, Bennie
Kempers, Anne-Marie
Kempers, Willy
Klein Holte, Berny
Kleinherenbrink, Berto
Knaven, Karin
Knaven, Ton
Kok, Jan
Kragt van der, Dinie
Lamers, Pieter

Marach, Edwin
Marcus, Robin
Marcus, Roel
Menke, Ton
Mierlo van, Cor
Pavert van de, Theo
Pavert van de, Yvonne
Peters, Ingrid
Peters, Martijn
Peters, Ruben
Peters, Theo
Rougoor, Patrick
Ruesink, Frank
Scholman, Jeffrey
Sewalt, Andre
Sewalt, Christien

Splithof, Tim
Starink, Dennis
Starink-Engelbarts,
Monique
Stegeman, Rick
Stevering, Geert
Teunissen, Rene
Toor van, Peter
Verbeeten, Huub
Wanders, Tom
Wensing, Heidy
Wensing, Theo
Wiel van de, Benthe
Wijngaarden van, Patrick
Wijnia, Gerard

Ik heb mijn vrou
w
een kaartje gest zojuist
uurde met
de tekst ”Ik hoo
p dat je snel
beter wordt”.
Ze is niet ziek ho
ik vind dat ze all or maar
e
wat beter zou ku s gewoon
nnen doen.

houden.
Vannacht aange dat
Ze geloven niet
is
dit een bouvier

HOE NOEM JE EEN
INCONTINENT NOO
TJE

?

EEN PIESTACHE.

Dit zijn de sponsoren van de carnavalsoptocht 2020
Gergotal BV • Evers Financiele Diens

tverlening • Café Bar Het Hemeltje • Autobedrijf Geert Stevering
• Eten bij André • Kempers Outlet • Nordic Fire
• Tiggelovend-Kok • Schilderwerken Tonnie Feukkink • Bruil Vastg
oed-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 • Hysco
n
Zuid-Oost
Gelderland • Kok Renovatie Specialist • Schildersbedrijf Theo van
de Pavert • TCU • Autobedrijf Frazer • Bourgondiën - Kok • Filta
Fry Plus • Halberg
accountants en adviseurs • Peters Interieur • Bedrijfswagens Paash
uis • AG Auto’s • Voegbedrijf Schepers • Bruins Bouw & Uitvoering
Ulft • Ratering
Technische Groothandel • Terborgse Wijncentrale • Wijnhandel-Slijte
rij Schoemaker • Klomberg Assurantiën en Regiobank • Hair by
Sabine • MRB
• K M Tuinen • Globe Security • Bakkerij Tonnie Knippenborg
• Businesstickers • Tuincentrum Putman • Drukkerij IJselstroom
• Bestelrent

PAGINA 10

DE ULFTSE KRANT

ISELDONKSE CARNAVALSKRANT 2021

DE MOOISTE WOONWINKEL
VAN NEDERLAND
...ZIT IN ULFT!

RUIM 3000M2 WINKELPLEZIER
EN VOLOP WOONINSPIRATIE

BEZOEK ONS:
DE STENENMAAT 1, ULFT

MEER INFO EN OPENINGSTIJDEN:
WWW.REBELHOUSE.NL

De prefab beton specialist uit de Achterhoek!

HENDRIKSEN GROEP

Wenst u een Oergezellige Carnaval!
HENDRIKSEN PREFAB b.v.

Voor maatwerk in Hout Skelet Bouw
Tel. 0315 - 64 25 49

HENKU Kozijnen b.v.

Uw specialist in Kunststof Kozijnen
Tel. 0315 - 64 10 19

Timmerfabriek HENDRIKSEN b.v.

Voor op maat gemaakte Houten Kozijnen
Tel. 0315 – 68 66 98

WWW.HENDRIKSEN-GROEP.NL

Wij engineeren en produceren
prefab betonnen casco’s,
elementen, kelders & putten.
Mombarg Betonelementen BV l Riezenweg 6 l 7071 PR Ulft
0314 – 760 760 l info@mombargbeton.nl l www.mombargbeton.nl

