
42e jaargang januari 2009 www.blauwebokken.nl

Nu met compleetNu met compleet
programma!programma!

BLAUWE BOKKENBLAUWE BOKKEN

         ””Prins
 Jeroen

 
Prins J

eroen 

                d’n U
rste”d’n Urste”

Stichting KarnavalStichting Karnaval
“De Blauwe Bok”“De Blauwe Bok”



Tuindromen...

...droomtuinen!
Laat het dit jaar niet bij dromen en vage plannen.
Maak snel een afspraak met ons. Wij als Erkend Hoveniers, komen 
graag bij u langs, luisteren naar uw wensen, geven advies en schetsen 
u onze iedeeën voor uw tuin graag voor. Als u er snel bij bent, geniet u 
nog deze zomer in uw eigen droomtuin...

Van Laar’s
Hoveniersbedrijf
Klapstraat 1a
6654 AL  Aff erden
Tel. 0487-511504

            www.vanlaarshoveniers.nl
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Regerend Prins van alle “Blauwe Bokken”, Heer van Druute, 
Graaf van de Bieskamp en Groot Hertog van het Bokkenrijk 

geeft te verstaan met onmiddelijke ingang dat:

1. Carnaval dit jaar gevierd wordt op 21,22,23 en 24 februari
 
2. Da noa teveul gerstenat een voldoan, idereen zunne wagen zal loate stoan.

3. Da niemand geduurig de carnaval hoeft te lijnen, veul hossen duut de kilo,s 
vanzelf verdwijnen.

4.  Da tijdens de kwartjesreut niemand zich meug afzonderen, mar juist d,n 
moiste optocht van Moas en Woal kum bewonderen.

5.  Da Page en Hofdame met respect worre behandeld.

6.  Jeugdprins Dylan is al unne grote vent, durum is hij op deinsdagmiddig de baas 
van de tent.

7.  Da alle jeugd op deinsdagmiddig  ink zulle lallen en dat Jeugdprins Dylan goed 
mag bevallen.

8.  Ik zing misschien nie moi...., mar wel hard en vals.

9.  Da we de zieke en bejaarden ok veul aandacht geven zoda ze net als ons, ok moi 
dagen beleven.

10. Da de Free Style Herrie Kapel muziek mak mè veul plezier dan kunnen we mè 
zun allen wèr  ink oan de zwier.

11. Da iedereen mijn lijfspreik noa lèft;

“Herinner giester, droom van mèrge, carnaval vandaag

     Proclamatie    Ik “Prins Jeroen d’n Urste”
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Morele ondersteuning:
De dames van “De Blauwe Bok”

Brandweer Rukt uit!!!
Brandweerlui van het korps Druten, 

Maas en Waal, werden onlangs ingezet 
            voor een uiterst zeldzame en 

delicate opdracht.
             

            Een jonge vrouw was met haar 
lichaam terecht gekomen in een stalen 

            omheining. Het duurde geruime 
tijd vooraleer de vrouw uit haar 

            benarde situatie kon bevrijd 
worden.

            Brandweerman Ceesje van Son: 
“Dit was een ingewikkelde operatie. De 
            zaak moest vanuit verschillende 

hoeken bekeken worden. Dát, en het 
            overleg hoe we de zaak zouden 
aanpakken duurde verschillende uren.”

             
            Hoewel de toestand niet 

levensbedreigend was moest er toch met 
veel 

            overzicht en handvaardigheid te 
werk gegaan worden. Het strekt de 

            brandweer van Druten zeker tot 
eer dat er zelfs voor deze moeilijke 

            en zeldzame opdracht geen gebrek 
aan vrijwilligers was.

             
            De jonge vrouw werd overgebracht 

naar het CWZ waar ze 
            werd onderzocht en goed 
bevonden om naar huis te gaan. 

            
            Arme jonge vrouw. Toen ik 

bijgevoegde foto de eerste maal zag brak 
            mijn hart bijna. Had ík haar maar 

kunnen helpen.
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VOORWOORD VOORZITTER

Beste Bokken en Geiten,

Eindelijk is het weer zover, ik ben bezig met het schrijven van mijn stukje voor de 
carnavalskrant. Dat wil zeggen;  het carnaval staat weer voor de deur!

Terugkijkend kan ik zeggen dat 2008 wederom een mooi jaar is geweest voor Stichting Karnaval “De 
Blauwe Bok”. Oud Prins William d’n Urste en Oud Jeugdprins Sven bedankt voor jullie tomeloze inzet het 
afgelopen jaar, jullie waren fantastisch. 
De introductie van de Orde van Oud Jeugdprinsen tijdens de Prinsverkiezing was voor velen een verras-
sing maar voor de Blauwe Bok het bewijs dat de ingeslagen weg de juiste blijkt te zijn. Wij zijn dan ook 
bijzonder trots op dit stel jonge knapen en wensen hen véél succes toe. 
Voor Prins Jeroen d’n Urste en Jeugdprins Dylan die dit jaar de scepter over het Bokkenrijk zwaaien heb ik 
maar één advies; geniet ervan want het is voorbij voordat je er erg in hebt.

Helaas heeft onze penningmeester Hilbrand Meesters, na 33 jaar lid van onze Stichting te zijn geweest, 
afscheid van ons genomen. Voor zijn grote verdiensten is hij terecht benoemd tot Erelid van “De Blauwe 
Bok”. Wij willen hem langs deze weg nogmaals hartelijk bedanken.
 
De voorbereidingen voor de Kwartjesreut zijn reeds in september gestart en ik hoop u allen bij deze op-
tocht te mogen begroeten. De grote reut oftewel “De Maas en Waalreut” zal dit jaar door Deest trekken, 
ook hier bent u natuurlijk van harte welkom. 
De bouwers wens ik veel bouwplezier toe en voor diegenen die niet actief aan de optochten deelnemen heb 
ik een goed advies, kom naar de Bokkentent, want carnaval vier je met z’n allen.

Sponsors, adverteerders, donateurs en alle mensen die carnaval in Druten een warm hart toedragen, vrien-
delijk bedankt.

Alaaf, Alaaf, Alaaf
Voorzitter Stichting Karnaval “De Blauwe Bok”

Frank Jansen

Hogestraat 46 6651 BM Druten 0487-512241

peningtijden: ma 13.00-18.00 uur, din woe don 9.00-18.00 uur, vrij 9.00-21.00 uur, zat 9.00-17.00 uur. 

Modepresentatie: 29 februari 2008
       14 maart 2008

Koopzondag          30 maart 2008 Wij wensen u jne carnaval toe.

Mode van maat 34 t/m 54
www.annettemode.nl

Het zit op een dak en maakt muziek?

een dakkapel!

        Gouden toilletbril:

De hele raad zit in de kroeg, waar het vrij druk is. Na
de nodige biertje genuttigd te hebben gaat Joost naar 
de wc om even een grote boodschap te doen.
Hij komt terug en zegt tegen Rino “Het gaat zeker 
goed met deze kroeg, joh. Ze hebben zelfs een gou-
den wc bril.” 
Opdat moment krijgt Joost een verschrikkeijke dreun 
tegen zijn knar. “He wat moet dat roept Rino
verbaasd.”
De mannen van de Free Style Herry Kapel roepen:
Jaha wat zou jij doen als ze in je tuba hebben ge-
scheten?.

hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
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          Beste Narren en Narinnen,
          Nog even en het carnavalsfeest barst weer in alle
                             hevigheid los.

Uw vereniging is al maanden in stilte bezig om ook in 2009
een spetterend feest neer te zetten, niet alleen voor de eigen leden, maar ook 
voor de velen, die meedoen aan de diverse activiteiten van de vereniging.
en dat zijn er nogal wat: voor jong en oud wordt er iets georganiseerd: letterlijk 
voor elk wat wils.

Een van de hoogtepunten is ongetwijfeld de reut, waarin de
prinsenwagen het visitekaartje vormt van uw vereniging.

Gelukkig is carnaval nog steeds een volksfeest en als zodanig een onlosmake-
lijk onderdeel van de volkscultuur in onze gemeente.

Dat zovelen zich nog steeds belangeloos inzetten om van carnaval een echt feest te maken is een compliment waard!

Ik wens u oprecht een plezant carnaval toe.

O ja, ook zonder alcohol kun je plezier maken!

De Burgemeester van Druten,
A.P.M. Aelberts.

      Kattenburg 34   Druten
   0487-517975
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   Prins Jeroen d’n Urste
Beste Bokken en Geiten,

Mensen wat gaat de tijd toch snel! Nog maar een paar weken en dan barst de carnaval weer 
los. Als geboren en getogen drutenaar vind ik het een eer om dit jaar Prins te zijn bij de 
‘Blauwe Bokken’ een geweldige vereniging waar ik al 6 jaar met veel plezier in de Raad van 
Elf zitting heb. Druten kan trots zijn op de carnavalsvereniging die al sinds 1968 actief is, en 
er ieder jaar weer een spektakel van weet te maken zodat iedereen uit Maas en Waal en 
omstreken kan genieten van de mooie optochten en de gezellige feesten, die in onze
bokkenstal losbarsten. 

Ik heb er veel zin in, die drukke maar oh zo gezellige tijd.  Voorafgaand aan de carnaval 
bezoeken we de mensen die er helaas niet bij kunnen zijn in de Bokkentent. 
Verpleeghuis St. Elisabeth, Zorgcentrum de Kasteelhof, Waalborg en natuurlijk ook de klein-
ste Bokjes en Geitjes op de basisscholen. Deze bezoekjes betekenen veel voor die mensen, 
maar ook zeker voor ons. Het is mooi om te zien dat die mensen genieten van onze 
vereniging, deze traditie moet zeker in ere worden gehouden.

Dan natuurlijk de Sleuteloverdracht, dit jaar bij onze jubilerende vrienden van de Torenuilen 
in Pui  ijk (Bij deze alvast pro  ciat met jullie 44-jarig bestaan!). Op zaterdag de Kwartjesreut 
en daar voorafgaand de balonnenwedstrijd die dit jaar voor het eerst bij het gemeentehuis 
wordt gehouden. Bij deze zijn daarvoor alle Bokjes en Geitjes uitgenodigd en ook de papa’s 
en mama’s mogen meekomen.
Op zondagochtend de carnavalsmis en ‘s middags de jeugddisco voor de jeugd van 10 tot 15 
jaar. ‘s Avonds een gezellige ouderwetse apreskiparty.
Maandag de Maas en Waalreut in Deest en aansluitend het Ouwe Wijvenbal in onze Bokken-
tent. Op dinsdag de druk bezochte en gezellige kindermiddag, deze middag zal m’n maatje 
Jeugdprins Dylan d’n Urste de baas zijn van de bokkentent, gevolgd door het confettibal met 
aansluitend de bokverbranding. Op woensdagmiddag gaan we het askruisje halen met aan-
sluitend het Haringhappen.
Kortom, een vol programma!

Ik wens iedereen een super geweldige carnaval en hoop dat ik op één of meerdere dagen 
met jullie het glas mag heffen om samen mijn lijfspreuk in de bokkenstal te laten klinken.

         “Herinner giester, droom van mèrge, carnaval vandaag !”

Alaaf Prins Jeroen d’n Urste

weken en dan barst de carnaval weer 

         Vrouwen:
Waarom hebben tornado’s 
altijd een vrouwennaam?

Ze zijn nat en heet, als 
ze komen.

En als ze gaan
ben je je auto en het huis 

kwijt.

         Hersenen:
Aswin: “Ik stel mijn 

hersenen na mijn dood 
ter beschikking aan het 
ziekenhuis voor onder-

zoek.”
En bedankten ze je?

“Ja, iedere kleinigheid 
was welkom.”

                          Baas:
Cees-Jan zegt tegen zijn baas “mijn 
vrouw Natascha vindt dat ik een sala-
risverhoging moet krijgen.”

En wat zij de baas?

“Hij zei dat hij het zijn vrouw zou vra-
gen of zij het ermee eens is.”
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        WERELD BEROEMD IN
           UW EIGEN STREEK
     Voor al uw drankjes, cadeautjes
  feestjes en partijen........

  Slijterij ELBé

 Beneden-Leeuwen  Druten
 0487-591083   0487-560788

 GALL & GALL
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  Jeugdprins Dylan d’n Urste
 

   Beste bokken en Geiten!
Ik ben Dylan den Biesen, ik ben 11 jaar en ik ben jeugdprins van het carnavalsjaar 2009.
Toen ik ’s avonds naar bed wou gaan ging de deurbel het was iemand van de blauwe bok ze 
zeiden dat ik jeugdprins was geworden van de blauwe bok. 
Het huis was te klein want het dak ging eraf. Maar toen was het zover, het was 15 november 
de grote dag, ‘de prinsverkiezing’. Eerst moest ik nog in de jeugdraad maar dat was zo 
voorbij want toen we iets later weer bij elkaar kwamen werd bekend gemaakt aan de 
jeugdraad wie de nieuwe jeugdprins is van dit carnavalsjaar en toen wezen ze mij aan, ik 
stond helemaal te glunderen zo blij was ik. 
Toen we naar het podium gingen stond er een poppenkast met allemaal touwtjes en ik was 
als laatst en toen trok ik het touwtje met de prinsensteek, dat was natuurlijk kei gaaf. Daar-
na werd ik omgekleed en het was ook tijd voor mijn speech, dat ging kei goed. 
Ik ga er samen met prins Jeroen, mijn adjudant, pages en de raadsleden een geweldig car-
navalsjaar van maken! En mijn lijfspreuk is:
  
   “ Normaal schup ik tegen een bal, maar nu maak ik tijd voor carnaval ”.

B t b kk G it !

Het adres voor o.a.:

Aardappelen, groenten en fruit
Rauwkosten, panklare groenten
Koude en warme buffetten
Brood op bestelling (bakkerij Vonk)
Ambachtelijke soepen en maaltijden

  Kerkstraat 28 - 6655 KB Puiflijk - Tel: (0487) 516664

Van Heure Zegge:
Adjudant opgepakt wegens poging tot doodslag.
Nijmegen: Ja t’is echt waar onze Adjudant heeft op 
zijn werk geprobeert een medewerker omver te rij-
den. En wat denk je? T’is gelukt. Erik K. reed in het 
garagebedrijf waar hij werkt een auto naar buiten 
terwijl op dat moment een collega van hem daar 
liep. Terwijl Erik hem zag gaf hij vol gas en reed de 
man pardoes omver. Resultaat: gebroken knie, arm 
en kaakfraktuur. De man is maanden uit de roulatie.
Erik K mocht na 2 dagen vast gezeten te hebben op 
het politiebureau naar huis. T’was toch een ongeluk-
je. Wij van de redactie denken daar wat anders 
over!
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      GRONDVERZET - VERHUUR
 HYDRAULISCHE GRAAFMACHINES

               Tevens levering van

   ZAND - GRIND - ZWARTE GROND

              Tevens dealer Excluton

   Wij wensen u een “steen”goede carnaval

A.van ELK  B.V.
 Afferden (ingang Heemstraweg)

Tel. (0487) - 514261

  

“DE TABAKSPLANT”
 Voor Horeca en Recreatie

    van Heemstraweg 33 
               Afferden

         Tel: 0487-510355

             Robert Vissers

 *  Voor bedrijf en Particulier
 *  Wanden / Plafonds

 *  Wenst ieder een prettige karnaval
Meerkamp 11 Druten
Tel. 0487- 516527  Fax 0487 - 511988

Firma Mulders
Koningsweg 1 - 6655 AA Puiflijk

Tel. 0487-512402 - www.zaaldelinde.nl

Het adres voor goedverzorgde

bruiloften
partijen

vergaderingen

zalen - café - catering

ONZE ZAAL IS

VOORZIEN VAN

AIRCO
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Bestuur: v.l.n.r.
Erik Klaassen (Vice-voorzitter)
Aswin Janssen
Michel Foekens (secretaris)
Prins Jeroen d,n Urste
Frank Jansen (voorzitter)
Sander van de Zandt (penningmeester)

William d Heuvel - Cees-Jan van Gendt - 
Hans Renkens - Chantal van Sonsbeek - 
Aswin Koppers - Willie van Sonsbeek - 
Ewald Janssen

Prins:
Hofdame Mirjam v.d. Wielen
Prins Jeroen d’n Urste
Page Joyce Janssen
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De Raad v.l.n.r.:
Louis Poncin - Henk van Osenbruggen - 
Anthony van Elk (opperschenker) - Eric van 
Osenbruggen - Erik Klaassen (adjudant) - 
Martijn van Sonsbeek - Mirjam van de Wielen 
(hofdame) - Prins Jeroen d’n Urste - Joyce 
Janssen (page) - Joost Hol - Rino de Haas - 
Jeroen van Schadewijk - Bas van de Zandt - 
Sander van Merwijk.

Wiannekes junioren v.l.n.r.:
Sarah Schenkelaar
Manon Jansen
Iris van donzel
Maud van woerkom
Sabine van de Klok
Diona Janssen
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Wiannekes senioren:
Deveny Walraven
Rachel van Woerkom
Lisa van Woerkom
Anouk Jansen
Isabel Vos
Femke van de Klok
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Jeugdprins met gevolg v.l.n.r.:
Aisha Abelen (hofdame)
Jeugdprins Dylan d’n Urste
Jeanne van de Klok (hofdame)
Sven Janssen (adjudant)

Jeugdraad:
Sven Janssen - Berry Nijs - Frenkie Ariens
Jeremy Janssen - Jacob-Pieter den Breijen
Veerle Sperber - Jari de Kleijn - Aisha Abelen
Koen Lowiessen - Kim Hermans - Martijn
Cornelissen - Joep Kuypers - Sander Kuypers
Jeanne van de Klok

Ons Meiskes:
Marijke van sonsbeek - Saskia de Heuvel
Angela van Schadewijk - Mirjam van de Wielen
(hofdame) Prins Jeroen d’n Urste - Joyce Janssen
(page) Chantal van Sonsbeek - Hannie Hol
Femke Eggink - Maaike Foekens - Annemarie 
Kuypers - Anita van Osenbruggen - Annemarie 
Renkens - Renate Klaassen - Natascha de Haas
Wendy Hol - Anke van de Zandt - Laura Janssen
Resy van Mulukom.
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Woordje van ons Pastoor: Pater Ad Blommerde.
Beminde bokken en Geiten

Van carnaval heb ik nauwelijks enig benul, maar gelukkig heb ik wel mijn eigen beroepsaf-
wijking, dus trakteer ik de bokkenstal maar op een bijbeltekst (uit het bijbelboek prediker)
“Geniet op alle dagen van je leven die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig 
en je zwoegt onder de zon, dus geniet elke dag.  Het is het loon dat God je heeft gegeven”.

Ik denk dat onze carnavaleske hoogheid Prins Jeroen het met deze bijbelse wijsheid eens zal 
zijn. Want net als onze Prins zegt de “Prediker” dat het vandaag een dag is om te genieten.
In de harde werkelijkheid van alledag zijn de herinneringen van ‘giester’  nogal eens pijnlijk 
of verdrietig. En de dromen van ‘merge’ zijn maar al te vaak nachtmerries. 
Het lijkt dan ook wat veel van het goede om iedere dag die God ons geeft door het leven te 
gaan als vrolijke mensen die louter plezier beleven aan het bestaan.

Maar gelukkig is er Carnaval: een paar dagen om te oefenen in de levenskunst die de bijbel-
se prediker ons voorhoudt: leven in het hier en nu, vandaag een dag om te ‘carnavallen’.
                                                                                            Ik wens de hele bokkenstal  
                 een paar dagen van intens  
                 plezier.
                 Ik hoop dat het zoveel ener 
                 gie geeft dat we allemaal   
                 ook na de Carnaval vreugde  
                 kunnen beleven  aan de ge 
                  wone dagen van het  
                  leven.     
               

                 Pater Ad Blommerde

         Bokjes: 

Te koop!

Afgekeurde thermopaine 
ruiten

eventueel in stukken.
Te bevragen bij S van de Z

Blauwe bokkenlaan 31
6654 PP  Maasbommel

Voor al uw occasions
automobielbedrijf

Erik Klaassen
Speciale aanbieding:
Auto,s met bewegings

sensors.
speciaal om voetgangers te 

signaleren.
0655443322
Niet na 19.00

want dan rust ik.
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“De Kwartjes Reut“ 2008
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“De Kwartjes Reut”
2008
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Studiehuis Druten

Huiswerkbegeleiding
Studiebegeleiding
(hulp bij plannen, hulp bij het leren,
vakgerichte hulp) en bijles 

www.studiehuisdruten.nl 06-13250643



23

Jouw huis,
     Jouw manier!

WONINGMARKT
CONSULTANT

AANKOOPMAKELAAR

VERKOOPMAKELAAR

De makelaar die van
alle markten thuis is!

aa
ng

ekocht

ve
rkoc

ht

ni
eu

wbouw

Kijk voor meer info: www.huizenzo.nl
0487-518510

         

  MUZIEKKELDER

          toonaangevend
          Hogestraat 69-1 Druten
               Tel.0487-517054
         www.muziekkelder.tk
voor uw muzieklessen en muziekinsrumenten

                       St. Josephstraat 5

               6658 DM  Beneden-Leeuwen

                         Tel. 0487-592583

  Transport - verhuizingen - op-
slag
   Energieweg 1  6651 KT  Druten
               Tel:  0487  512121

     VAN DONGEN

MARKT 9-5, 6651 BC  DRUTEN
Tel: 0487 - 518100  Fax: 0487 - 516454

www.vakantiexpertsvandongen.nl
Nog geen vakantiekeuze gemaakt?

Kom langs bij VakantieXperts van dongen
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Verkoop van o.a.   
Keybords, Gitaren, Versterkers, P.A. systemen, Synthesizers, 
Slagwerk, Blaasinstrumenten, Licht, Muziekboeken, Accessoires, 
Onderdelen, Midirecording, Harddiskrecording, Miditemp, RME, 
M-audio, Emagic Logic-Audio, Yamaha, Roland, Steinberg-Cubase 
The Midifactory midi  les, Terratec, Allen&Heat, Electro-Voice, 
Powershop, HK-Audio, Dynacord, AD-Systems, ect.

Ook voor vaste installaties in theater, zalen, horeca, kantoren, 
kerken, restaurants, scholen, ect.

Eigen technische dienst, eigen reparatie afdeling 
blaasinstrumenten.

Open: di t/m vr.: 10.00-18.00  uur
  za.:  10.00-16.00  uur

www.markusmuziek.nl
info@markusmuziek.nl

Gespreide betaling mogelijk!

Kerkeland 10a,  6651  KN  DRUTEN
Tel: 0487-512036   Fax: 0487-512162
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            Garage van Woezik            Garage van Woezik
• Onderhoud

• Reparatie

• Schadeherstel

• Autowassen

• Occasions

Tevens het adres voor banden, schokbrekers,uitlaten en accu’s.

Kattenburg 24 • 6651 AN  Druten • Telefoon (0487) - 512333
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     JANUSKE over de VASTENAVAOND in DRUUTE
                        en ut PRINSDOM der Blauwe Bokken.

Hallo Miensen,
Hallo Bokken en Geiten of wie daor veur deur denkt te gaon,  [ PPppFfff ]

BOKKENKRAENTJE
Eiges zal jullie urst us vertellen hoe da ut zit.  Da de gullie da dan OK goed wit da’k  ink DE 
JEU in hai.
Die lui die di beukske, di Bokkenkraentje za’k mar zegge, in mekaor  anzen, kwame al bij 
ons op de kof  e toen we nog mar amper van de LESTE MERT  thuis waorre.  Zudde dan de 
jeu in hebbe of NIE ?
Ja gullie kent da wel zoo van  “ Januske zoude gij NIE efkes wa veur ons wille doen? 
Veur jouw is da un kleine moeite…. enne…  gij praot zoo af en dan OK nogwellus me de 
meinsen in Druute… op de MERT en zoo…  enne…. wij van den Blauwe Bok moete ons 
beukske OK mar wer vol zien te krijge…. enne wij wille kwaliteit hebbe daorveur vraoge wij 
jouw… enne of da de gij efkes… “      ja zo begonne ze te slijmen. [ PppFfff ]             “ Mar 
ginne POLITIEK war.. want da licht bij ons un bietje geveulig “ zeeje ze OK nog “veurAL bij 
die OUWE PRINSEN “ kwaom der achterAON   
En de rest snapte gullie WEL war ?  [ PppFfff ]                Da kum hierna !  
Kum der OK van as ge ginne NEE kunt zegge.   [ diepe zucht ]

ZONDAGEMIDDAGZITTING
Ja, miensen op onze leefted…gonge alted naor den 50 plus [ en NOG un bietje derbij ] 
avond. 
Mar da is NIE mer war. Nau is da vort den zondageMIDDAGzitting !  Di jaor ok wer da ge da 
WIT !
Dieje neije Pastoor, dieje pater Ad Blommerde, zal best meewerken aon de CARNAVALSmis 
in de Kathedraal van Maos en Waol.       Mar wa gebeurdt der as hij OK wer teruggrijpt op 
vroeger ?
Ja da is in Druute eerder gebeurdt. [ PppFfff ]  As hij um un uurke of DRIE wer met ut LOF 
begint. 
Da zitte gullie BLAUWE BOKKEN mooi te kijke me oewe zondageMIDDAGzitting  [ PppFfff ]             

BOERENBRULOFT
Ja en den BOERENBRULOFT is der OK al in gin jaore mer.   [ PppFfff ]             
De leste waor me TONTJE de KLOK en eijerevorstin FABIAAN. 
Da waore ECHT de ALLERleste keer.     [ diepe zucht ]
Nau weet  ik eiges OK wel da der daor GIN dubbelgangers van rondloope in Druute.  
Mar toch zu’k ut eiges KEImooi vijnden as da we zoMAR  wer us unne keer unne goeije BOE-
RENBRULOFT han bij dieje zondagseMIDDAGzitting.  Zut da NOG ooit TERUG komme ?  [ 
snik ]

VERDRIETKRIESUS
Ja dieje foto hai OK gemakt kunne zijn deur HILLEBRANDpenningMEESTERS.  Kunne zijn zeg 
ik war !  Want die doei da nauw NIE mer.  
Da penningMEESTERS en die fotoportrette maake het AL hij DRIEenDERTIG jaor gedaon. [ 
PppFfff ]    Ja dan is ut op zun plats da ze zonne miens ERELID maake war.   [ diepe zucht ]
Ja da is nau vort un jong ploegske bij die BLAUWE BOKKEN war ?
Ut schijnt da da jong van van der Zandt, dieje Sander,…. nau vort de penningMEESTERS is.
Mar of da vertrouwdt is me dizze KredietKriesus da wit ik eiges OK nie? [ PppFfff ]             
Ut schijnt  zoo te zijn dat IE met kas en AL naor de MAOSKANT geej.  
As da mar ginne VERDRIETKRIESUS wor veur den BLAUWE BOK ?   [ diepe zucht ]
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PRINS JEROEN
En nau he’k OK nog geleeze da den klenzoon van Marie Beekhuize uit da Deest de PRINS 
JEROEN DEN URSTE geworre is.  Ja da is unne jong van dieje Wim uit de Stationstraot za’k 
mar zegge.
Ja ik ken da kelje, dieje Jeroentje, wel.  Geboren, OPgetogen en OPgevoejerd in Druute !
Heeeel vroeger al, toen die nog in DRUUTE-ZUID op de schol zat.   Ja toen kende ik hum al.
Leer mijn heeel Druute nie kenne.   [ diepe zucht ]  
Toen voetbalde IE al me jungskes die uit da SURINAMEland, da TURKEIJEland enne nog veul 
meer  landen kwaame en OK alleMAOL gewoon op dieje Johan Frisoschol zaate.  Echt waor !  
Vraog ut hum eiges mar as ge hum ziet. [ PppFfff ]             

AUWE GIERPONT
Eiges denk ik da ze deurUM die schol nau vort de KLEURENCIRKEL laote hieten.
Dus ze denken nau wel in Wamel da ze op die AUWE GIERPONT,  met dieje neije PRINS van 
hullie, heeel wa hebbe binnen gehaold.  [ diepe zucht ]     In Druute weten WIJ echt  WEL 
beter !  [ PppFfff ]             
Deurum durf ik op mijne leefted rustig te zegge da’k eiges nog goed bij de kop zij. 
En deurum he´k OK un bietje heb ingehaokt op dieje LIJFSPREUK van PRINS JEROEN DEN 
URSTE.
Herinner giester, droom van merge zeej da jong.   Miensen geziet wel da menEIGEN nie alle-
nig giester herinner mar OK veur vijfENtwintig jaor terug.  Enne in munne droom zie ik veur 
de kommende   ted unne PRINS veur heel Druute, ….. die ook un bietje KLEURRIJK meug 
zijn !    [ PppFfff ]             
Denk daorbij NIE zwart-wit  En eiges denk ik da die STAN van Tontje van den Hurk daor wel 
kleurenfotoportretten van makt !

ORDE VAN  OUWE PRINSEN
Ja en dan loope der in Druute nog un stuk of wa van die ouwe prinsen.  
Ja die hebbe unne  ORDE van OUWE  PRINSEN   [ diepe zucht ]
Ja die loope gewoon los in ut wild.  [ PppFfff ]     Ze wonen wel NIE allemaol MER in Druute.
Enne nau he’k OK nog …van heure zegge van heure zegge… geheurdt da dieje Prins Renko 
d’n Urste der OK tussenUIT knept… Druute uit.       Zut da EIGENLUK wel goed zitte bij die 
ouwe prinsen ?
           
UIT DE MOTTENBALLEN
En dan ha’k ut nog met jullie willen hebbe over de P.O.T. ut PrinsenOpsporingsTeam, …   en 
ok NOG over de neije BILLENTIKKERS  van de dames van Blauwe Bok en OK nog over…. 
ja teveul um op te noemen ……   [ diepe zucht ]
Mar bij leven en gezondhed kan da ALTED ut volgende jaor nog.
Ut duurt nog wel efkes, mar ZOO gauw as da ons HAN [ mijn vrouw ] de kerstkrib achter ut 
zolderschot zet,    haol ik den KIEL wer uit de motteballen.   [ PppFfff ]             
Da ding moet urst efkes uitwaaien. Ik eiges OK soms.

Deurum miensen, blijf eiges gezond dan kum der mergen wer van eiges unne neije dag.
Dan is ut OK wer zo VASTENAOVOND..   enne kunne veuruit me dieje spreuk van 
PRINS JEROEN DEN URSTE
Herinner giester, droom van merge, carnaval vandaag

De groeten uit Druute, van Januske, ik eiges  [  AaaLaaaaaf ] en OK van ons HAN. 
[  AaaLaaaaaf ]
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                  Van Heure Zegge:
\\      
      
     
Verstekeling tussen bokken:

Eindelijk het bewijs is geleverd, 
niemand had het in de gaten maar 
Aswin K. was al jaren een spion van 
de Torenuilen. Al langer was duide-
lijjk dat er belangrijke informatie naar 
onze zuiderburen lekte . Nu in een 
onbewaakt ogenblik viel het lek door 
de mand.

Binnen de bokken wordt een 
passende straf bedacht.
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D         Programma “De Blauwe Bok” 2009.

Zaterdag 31 januari
Pronzitting Bij Bilderbeek

aanvang 20.00 uur ‘s avonds

Zondag 1 februari
Zondagmiddagzitting in zaal Bilderbeek

Aanvang twee uur ‘s middags

Prins Jeroen d’n Urste met zijn gevolg ontvangen 
alle belangstellenden uit Druten. 

“De Blauwe Bok” brengt weer een gevarieerd 
programma en heeft wederom diverse stukjes 

speciaal voor deze middag ingestudeerd. 
Ook de grote en kleine Wiannekes zullen deze 
middag present zijn en hun kunsten vertonen. 

Om ongeveer vijf uur is het of  ciële programma 
voorbij en zal Prins Jeroen d’n Urste voorop gaan 
in de polonaise. De muziek wordt verzorgd door 

de “Free Style Herrie Kapel”.

Dinsdag 10 februari
Bezoek aan Verpleeghuis Sint Elisabeth te 

Beneden - Leeuwen
Aanvang zeven uur ‘s avonds

Het jaarlijks terugkerende bezoek van de hele 
club aan het Verpleeghuis. 

Donderdag 12 februari
Bezoek aan Zorgcentrum De Kasteelhof te Druten

Aanvang half acht ‘s avonds

Het jaarlijks terugkerende bezoek van de hele club 
aan het Zorgcentrum.

Woensdag 18 februari
Bezoek aan ’s Heeren Loo te Druten

Aanvang zeven uur ‘s avonds, einde negen uur ‘s 
avonds

Prins Jeroen d’n Urste met zijn gevolg gaan op 
bezoek bij ’s Heeren Loo in Druten. 

Hier tonen de “Free Style Herrie Kapel” en de 
dansmariekes van “De Blauwe Bok” hun kunnen. 
Een mooi programma gebracht door inwoners van 

Druten voor de bewoners van ’s Heeren Loo.

Vrijdag 20 februari
Scholenbezoek in Druten

Jeugdprins Dylan d’n Urste gaat samen met 
Prins Jeroen d’n Urste en gevolg een bezoek 
brengen aan de scholen in Druten. Dit is een 

welkome aanvulling op het carnavalsprogramma 
van de diverse scholen. 

Sleuteloverdracht in Pui  ijk

De Edelachtbare heer Aelberts, Burgemeester 
van Druten, zal dit jaar in Pui  ijk tijdens een 

gevarieerd programma de sleutel uitreiken aan 
de Carnavalsverenigingen van Druten, 
Afferden, Deest, Pui  ijk en Horssen. 

Zaterdag 21 februari
Vlaghijsen, Ballonnenwedstrijd en Kwartjesreut

Aanvang twee uur ‘s middags

Om twee uur start het programma met het hijsen 
van de vlag bij het Gemeentehuis, Heuvel 1 te 

Druten. Daar wordt aan de aanwezigen glühwein 
uitgereikt. 

Ook alle kinderen uit Druten zijn hierbij 
uitgenodigd, zij krijgen een glas limonade 

aangeboden. Na het vlaghijsen worden aan de 
kinderen tot 12 jaar ballonnen uitgereikt. 

Deze worden om half 
drie na een teken van Prins Jeroen d’n Urste 

opgelaten en daarna gaat het hele gezelschap 
naar de Hoefslagstraat. Daar start om drie uur de 
Kwartjesreut. De route van de optocht loopt via 

de Heuvel, Hogestraat, Raadhuisstraat, 
Piet Verslootstraat, Heersweg, Kattenburg en 

Hogestraat naar het Marktplein, waar de optocht 
wordt ontbonden. Dan gaan we met z’n allen weer 

naar de feesttent bij De Gouden Leeuw. 
Hier is de prijsuitreiking van de Kwartjesreut om 

ongeveer half zes. 
Opstellen wagens voor de Kwartjesreut: 

via de Heersweg, Zevengeverstraat in de 
Hoefslagstraat.
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Veerstraat 5 • 6651 AV  Druten (Holland)
Tel. : +31(0)487 - 513194 • Fax : +31(0)487 - 519162
Email: info@klarenbeektransport.nl
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Veerstraat 5 • 6651 AV  Druten (H
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Programma “De Blauwe Bok” 2009.

Zaterdag 21 februari

Openingsbal in de feesttent bij Café De Gouden 
Leeuw

Aanvang negen uur ‘s avonds

Prins Jeroen d’n Urste met zijn gevolg zal het 
Carnaval 2009 openen en het grote feest gaat 

beginnen. “Triple X” is het orkest voor deze 
eerste avond in de Bokkentent. 

De “Free Style Herrie Kapel” is vooral in het 
begin van de avond bezig met het maken van 

muziek om de sfeer in de zaal verhogen.
Entree 8,50 euro per persoon. 
De muziek stopt om één uur.

Zondag 22 februari
Carnavalsmis

Aanvang half tien ‘s morgens

De carnavalsvierders gaan weer vroeg uit de 
veren en de complete carnavalsclub woont de 

Eucharistieviering in de R.K. kerk bij. 

Jeugddisco in de feesttent bij Café De Gouden 
Leeuw

Aanvang twee uur ’s middags, einde tussen vijf 
en half zes 

In de Bokkentent een oer gezellig carnavalsfeest 
voor de jeugd van 10 tot en met 15 jaar, oftewel 

voor diegenen die te oud zijn voor de 
kindermiddag en te jong voor de 

carnavalsavonden. 
Deze middag zal er géén alcohol worden 

geschonken maar frisdrank voor een 
gereduceerde prijs. 

Ouderwetse Hollandse Carnavalsavond in de 
feesttent bij Café De Gouden Leeuw

Aanvang negen uur ’s avonds
Een supergezellig TIROLER feest met 

ouderwetse consumptieprijzen.

Maandag 23 februari
Maas en Waalreut in Deest

Aanvang half twee ‘s middags

Alle carnavalsvierders uit Maas & Waal gaan op 
deze middag naar Deest. Om precies half twee 

gaat de Maas en Waalreut van start. 

Maandag 23 februari

Het Ouwe Wijvenbal in de feesttent bij 
Café De Gouden Leeuw

Aanvang negen uur ‘s avonds

De traditioneel gezelligste carnavalsavond van het 
jaar is het Ouwe Wijvenbal op de maandagavond. 
Zo vlak na de Maas en Waalreut er met z’n allen 

een groot feest van maken. 
Prins Jeroen d’n Urste en zijn gevolg zullen u niet 
teleurstellen. Dit grandioze feest duurt tot één uur 

‘s nachts met live muziek van ”Sco  eld” en de 
“Free Style Herrie Kapel”.

Entree  8,50 euro per persoon.

Dinsdag 24 februari
Kindermiddag

Aanvang twee uur ’s middags

Jeugdprins Dylan d’n Urste en Prins Jeroen d’n 
Urste ontvangen de jeugd van Druten in de 

bokkentent.
Op het programma staan o.a.:

     *Een echte discotheek met veel leuke 
kinderliedjes

   *Lekker feesten, hossen, dansen en veel 
lol maken

Confettibal in de feesttent bij 
Café De Gouden Leeuw

Aanvang ’s middags om elf minuten over vier

Om elf minuten over vier zal dir. Willempie van
 “De Gouden Leeuw” de pot met confetti 

overhandigen aan Prins Jeroen d’n Urste voor 
het openen van het Confettibal. 

Prins Jeroen d’n Urste en zijn gevolg zullen 
middels de “Bokverbranding” om zeven min. 

over 7 ‘s avonds op gepaste wijze het carnaval 
gaan afsluiten.

Woensdag 25 februari
Askruisje halen

De complete carnavalsclub woont de Eucharistie-
viering in de R.K. kerk bij. 

Haringhappen bij Grand Café d’n Optie
Aanvang circa vier uur ‘s middags
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de bruin exclusief slapen
industrieweg 39-1
6651 KR Druten
tel (0487) 51 33 67
www.debruindruten.nl
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Carnavals vereniging “De Blauwe Bok” is een paar jaar geleden begonnen met het verwerven 
van donateurs. Deze actie vervangt de loterij en de prinsenlotto. Iedere deelnemer krijgt een 
nummer toegewezen. Deelnemers met een automatische incasso hebben dit nummer op hun 
bankafschrift staan. De trekking van deze loterij is verricht op 9 december 2008.

1e prijs
waardebon € 150,00

te besteden bij
De Bruin Exclusief Slapen

Druten
nr.  1040

gewonnen door:
Fam. Adams

Mr. van Coothstraat 51

3e prijs
waardebon € 50,00

te besteden bij
altena fotogra  e

nr.  2135
gewonnen door:
Fam. Donkers
Vlakkers 64

6e prijs
waardebon € 20,00

te besteden bij
Bloemisterij ‘t Stekkie

nr. 2350
gewonnen door:
Fam. v Draaier
Elzenkamp 22

2e prijs
Trolbeads armband

t.w.v. € 75,00 
te besteden bij

van Woerkom juweliers
nr.  1836

gewonnen door:
Fam. roelofs

Ooievaarstraat 42

4e prijs
waardebon brunch 2/pers.

te besteden bij
Bilderbeek Partycentrum

nr.  1911
gewonnen door:

Fam. vd Berg
Piet Heijnstr. 36

5e prijs
waardebon € 25,00

te besteden bij
Broeklyunn Herenmode

nr.  1217
gewonnen door:

Fam. vd Beld
Hooistraat 62

7e prijs
waardebon € 20,00

te besteden bij
El Bocadillo
nr.  3758

gewonnen door:
Fam. Zijderveld
Schipleisingel 28

8e prijs
waardebon € 20,00

te besteden bij
slagerij van Kraay

nr.  0341
gewonnen door:

Fam. Salet
Nieuwstraat 8

U koopt toch ook bij onze adverteerders?

Exclusief Slapen
     altena

9e prijs
waardebon € 20,00

te besteden bij
v/d Zand Textiel

nr.  0906
gewonnen door:

Fam. Bergers
Ambtshuisplein 33



36



37

“Van Sonsbeek Loodgieters 
en Installateurs“ opende  on-
langs een heus nieuw bedrijfs

pand in Nijmegen.

Een sterke groei in de markt 
maakte dat het bedrijf uit het 

jasje ging groeien. Steeds meer 
klanten wisten ons vakman-

schap te waarderen.

Niet zonder trots werd het 
nieuwe bedrijfspand dan ook 

feestelijk geopend.
Ondanks dat de burgemeester 
van Nijmegen Dhr. ton de Graaf 
feestelijk de sleutel overhandig-
den aan de heer van Sonsbeek
ging de meeste aandacht dan 

toch uit naar het prinslijk bezoek. 

Prins William d’n Urste
verraste de trotse eigenaar met 

een heus bezoek.

Wij van de redactie feliciteren 
de Fam. van Sonsbeek met dit 

heugelijk feit.

“Van Sonsbeek Loodgieters 

Prinselijk bezoek bij van Sonsbeek Installateurs
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     Hogestraat 10-12   6651 BK  Druten.
  Tel:  0487 - 512654   Fax:   0487 - 518027
        www.akkermans-juweliers.nl

De slaapspecialist 
van Maas en Waal

Markt 1C • 6651 BC Druten
tel. 0487-525978

www.devriesslapen.nl

Markt 9-1, 6651 BC  Druten, telefoon 0487-51 28 93
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Oud Prinses Chantal d’n Urste en Oud Prins Renko d’n Urste zijn als razende reporters op zoek 
gegaan naar personen die in het verleden iets betekend hebben voor de Blauwe Bok.

Met de bokkenwagen zoefden zij langs Drutense dreven en komen met het verhaal van:

 

Hilbrand Meesters.
De meesten onder ons kennen Hilbrand als penningmeester van carnavalsvereniging “De Blauwe Bok”. 
Hilbrand is geboren te Oosterwolde. Een echte Fries dus, geboren en getogen op de boerderij, een
gemengd bedrijf. Of er ook bokken op dat bedrijf waren blijft voor ons een vraagteken.
Tot aan zijn HBS tijd heeft hij daar gewoond en gewerkt. Nadat hij de Hogere Landbouwschool te 
Groningen had doorlopen, waar hij de Sloetprijs won voor de beste student van de jaargang, werd hij 
varkensvoorlichter bij Hendrix in Twente. Jaja, jullie lezen het goed, de reis naar het zuiden was 
begonnen.

Vanuit Deventer vertrok Hilbrand naar Druten omdat Hendrix daar een nieuwe varkensslachterij had 
opgezet. Bij zijn vertrek kreeg hij van de administrateur een boerenpet en een rode zakdoek. Hilbrand: “Die man 
dacht dat Druten in Brabant lag want hij zei tegen mij kun je mooi carnaval vieren in het zuiden”.
Hilbrand vertelde ons dat hij in november 1975 lid werd van de Blauwe Bok. “Via Wim Mooren ben ik bij de Blauwe 
Bok gekomen. Jan v/d Zandt was toen Prins. Carnaval kende ik helemaal niet. Ik ben geen lid geweest van de Raad 
van Elf maar direct in het bestuur gaan zitten. Hendrik van Leur was toen penningmeester. Ik hielp hem altijd met het 
jaarverslag en het  nanciële verslag. Ik ben de opvolger van Hendrik geworden en ben ongeveer 15 jaar penning-
meester geweest”.

Op onze vraag wat zijn mooiste carnavalsmomenten waren zegt Hilbrand: “Carnaval zoals in de Burcht, dat waren 
voor mij de mooiste momenten. Dat was nog echt hossen en springen. Ik kwam dan altijd 
kletsnat terug van die avonden. Het is nu relatief rustiger. Qua organisatie is het tegenwoordig
makkelijker. Dat heeft ook te maken met de tijd. De manier van werken is anders geworden. Vroeger werd er entree 
geheven op de carnavalsavonden. We hadden toen erg veel bezoekers en de vereniging moest veel zelf betalen. In 
de Burcht hebben we als club een paar goede jaren gehad. 
Nu is er een mooie jonge club, dat vind ik positief. Donateurs en sponsoren zijn belangrijk voor het carnaval. Die heb 
je gewoon nodig om zaken rondom het carnaval goed te organiseren, zoals de optochten.

We kennen Hilbrand ook als de fotograaf. Hilbrand: “Ik ging foto’s maken toen Theo Roelofs eerste prins was. Wim 
Mooren, die daarvoor foto’s maakte, ging  lmen, ik heb toen zijn plaats in genomen.”

Of Hilbrand ooit terug komt als Prins? “Nooit, zegt Hilbrand, daar moet je jonge lui voor hebben, in ieder geval niet 
boven de 50. Het is ook niets voor mij. Ik wil niet teveel op de voorgrond”.
Hilbrand was 33 jaar lid van “De Blauwe Bok”. Hij vond het een mooie tijd. 
Andere zaken in zijn omgeving gaan meer aandacht en tijd vragen. 
Hij wil ook een keer wat anders gaan doen. Momenteel is hij voorzitter van de 
Bowlingvereniging Beuningen.

Voor zijn 33 jaar lidmaatschap is Hilbrand tijdens de avond van de 
prinsverkiezingen benoemd tot Erelid van Stichting Carnaval “De Blauwe Bok”.

Hilbrand bedankt en veel gezondheid 
voor de toekomst.

    Hilbrand Meesters
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     CARNAVALSMISSEN IN DE H.H. EWALDENKERK TE DRUTEN.
 
  Druten bereidt zich voor om Bokkenrijk te worden. Men is druk met de bouw      
             van praalwagens, het maken van de passende kledij en de Prins en de Jeugdprins
van Carnavalsvereniging De Blauwe Bok maken zich op om op rituele wijze de macht van de 
burgelijke autoriteiten voor 4 dagen over te nemen.

Carnaval, het feest dat vooraf gaat aan de 40-daagse vasten voor Pasen. Het carnaval heeft 
diepe wortels. Onze voorouders, de Germanen, vierden voorjaarsfeesten waarin standsver-
schillen werden opgeheven, men vrij was met van alles te spotten en het geoorloofd was 
maskers te dragen. We zien dit terug in het carnaval, dat zich hieruit ontwikkelt.
Het woord carnaval kan afkomstig zijn van “carne en vale”- “vlees vaarwel” wat de vasten-
tijd aankondigt. 
Volgens anderen komt het van “carrus navalis”- “het vlaggenschip”, het narrenschip vol 
spot en dwaasheid. Dit zal tijdens de komende carnavalsoptochten in Druten heel duidelijk 
te zien zijn.
Op zondag 22 februari om 9.30 uur is eenieder welkom in de HH Ewaldenkerk te 
Druten voor de traditionele carnavalsmis, een bezinningsmoment tijdens kleurrijke tijden. 
Met deze carnavalsmis zal het saamhorigheidsgevoel, het serieuze aspect van carnaval, wor-
den benadrukt.  Er is aan deze carnavalsmis een extra dimensie gegeven met als thema “Ik 
geef je mijn hart”.  De speciale commissie is met pater Ad Blommerde en pastoraal
medewerker Jan Willem Melssen rond de tafel gaan zitten en hebben een voor ieder 
toegankelijke viering gemaakt. 
De viering wordt met gezellig gespeelde muziek opgeluisterd door het Koperensemble en 
dirigent/organist Ad Versteden. 
Ad zal wat orgelwerken spelen die zonder meer het predicaat carnevalesk verdienen. 
Iedereen is welkom, jong en oud! Kinderen zijn meer dan welkom in de kerk omdat ook hen 
de mis zal aanspreken en daarnaast ook een verrassing voor hen klaarligt. Onder de 
ouderen zullen we ongetwijfeld Januske aantreffen, bekend van zijn wetenswaardigheden 
in de Waalkantercourant. De afgelopen carnavalsmis is hem zo goed bevallen dat hij en zijn 
Han te kennen hebben gegeven, als er wederom vervoer geregeld kan worden, zij graag 
deze carnavalsmis willen bezoeken. 
Niet alleen voor hen maar voor iedereen die geen vervoer heeft kan De Blauwe Bok dit
regelen; wel gaarne van te voren aanvragen via 0487-513121!!

Als afsluiting van het carnavalsfeest nodigen wij iedereen uit het askruisje te komen halen 
tijdens de afsluitende viering op woesdagmiddag om 15.00 uur in de kerk.

4141
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Uw verlichtingsadviseur

TOSCANA LICHTI-
DEE

alle kennis in huis voor een persoonlijk verlichtingsadvies!
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           Zeer uitgebreide lunchkaart

Maar ook voor een lekker kopje koffi  e met gebak

of een lekker vers sapje of drankje nodigen wij u 

van harte uit!

En bent u op zoek naar een orgineel kado?

Wist u dat wij ook kadobonnen verkopen?

Het team van El Bocadillo heet u van harte wel-
kom in onze gezellige lunchroom

of , in de zomer op ons gezellige terras!

Hogestraat 9 , 6651 BD, Druten

Tel. 0487-501704

www.elbocadillo.nl info@elbocadillo.nl
MAKELAARDIJ SJUUL VAN DE KLOK  KATTENBURG 35 6651 AL DRUTEN  
T 0487-518 566  WWW.SJUULVANDEKLOK.NL  INFO@SJUULVANDEKLOK.NL

 NVM makelaar 

 verkoopstyling 

 lage drempel 

 recht door zee 

 persoonlijk 

 altijd koffie

 

Zuuk’te een nei hok?
Gâot dan naor Sjuul van de Klok
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Van Woerkom Juweliers
Hogestraat 77  6651  BH  Druten.

Tel. 0487-512413
www.vanwoerkomjuweliers.nl
E- mail:  vanwoerkom@novi.net

Exclu-vloerExclu-vloer

Jan van Galenstraat 2E  Druten (nabij Balles Doe Het Zelf)  � 0487 - 511 021
Geopend dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur. Vrijdags koopavond   's maandags gesloten. www.excluvloer.nl

De specialisten in houten vloeren 
met 250 m2 vloeroppervlak
� Dealer Chapel en Di Legno, verouderd

� Eiken planken in div. breedtes

� Tapis vloeren in bourgogne-visgraat enz...enz...

� Parket vloeren in landhuisdeel - 2 strooks, 3 strooks

� Laminaat van Berry Floor en Quick step 

� Gazzotti vloeren - Parky-vloeren en voor de trotse bezitters 
 van een houten vloer die aan een renovatie schuurbeurt toe 
 is hebben wij altijd een passende oplossing ook als 
 afwerking in div. kleuren olie.

Onze openingstijden 
zijn tijdelijk aangepast

Maandag gesloten
 

Van dinsdag t/m donderdag
10.00-12.00 uur, 13.00-17.00 uur

Vrijdag: 
10.00-12.00 uur, 13.00-20.00 uur

Zaterdag: 
10.00 t/m 16.00 uur
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Voor al uw bouwactiviteiten
van ontwerptekening  

tot sleutelklare oplevering.                         
                                     

Kerkeland 8  6651 KN  DRUTEN
Tel. (0487) 512416   fax. (0487) 517355

Email: artsbouw@tiscali.nl
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Zo gingen wij deze zomer een weekendje weg naar 
Zorgvlied. Dit ligt boven in Drenthe aan de Friese grens.  
Al met al stelde Zorgvlied niet zo heel veel voor en onze 
accommodatie was helemaal om te huilen.  
Schimmels in overvloed. 
 Ik hoor u al denken, van die lieve witte paarden met 
zwart geblakerde vlekken, wat is daar nu erg aan. 
Aan dit soort schimmel heb ik geen hekel, maar wel als 
je ze overal terugvindt. 

In de douche….. Op de muren…… in het matras en in het dekbed…….. Je voelt al 
welke kant ik op wil. Van die vieze zwarte puntjes en soms kolonies die een gevolg 
zijn van niet goed ventileren.  
Nu kun je een vent, op zich, niet zoveel leren, maar om de schimmels buiten de deur 
te houden is het geen overbodige luxe….. 
Maar goed ons weekendje werd gered door de 
Blauwe Bok……. Niet die in Druten, maar in Zorgvlied. 
Het zijn echte redders in nood die blauwe bokken. 
Helemaal te vinden in Zorgvlied en gekomen vanuit 
Brabant, waarvan gezegd wordt dat de carnaval 
daar echt leeft.  
Nu weet ik zeker dat wij als Blauwe Bokken hier zeker 
niet voor onder doen.  

Dus bij deze……. Bedankt “De Blauwe Bok” voor het redden van ons weekendje 
weg. 

       

      Blauwe Bok ook in Drenthe?



48

TUINHUISJES

GARAGES

PRIEELTJES

PAARDENSTALLEN

CARPORTS

TRAMPOLINES

SPEELTOESTELLEN

TUINACCESSOIRES

HOUTMATERIALEN

INFRAROOD SAUNAS

ASSORTIMENT

OPENINGSTIJDEN
ma - vrij:  09.00 - 17.00 uur

zaterdag:  09.00 - 16.00 uur

SHOWROOM
Einsteinstraat 16

6604 BW Wijchen

T.  024-6451226
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Afscheidswoord ex-prins William d’n Urste,
  
Beste allemaal,
2008 beschouw ik als een schitterend en gedenkwaardig jaar.
wat heb ik genoten van al het moois wat er op mijn pad kwam deze carnaval.
het begon met een fantastische kwartjesreut met mooie creaties en wagens 
mijn complimenten naar alle deelnemers die er weer veel tijd, energie en 
enthousiasme hebben ingestoken

Speciaal vond ik ook de vernieuwde mis op zondagochtend in de kerk, het was
een prachtige dienst
met veel kleur en gepaste vrolijkheid,want ook dit hoort bij het carnaval.
Dank voor de mensen die deze dienst zo bijzonder hebben gemaakt!

Geweldig was ook het speciale ontbijt bij RTV 6 tijdens de lancering van mijn cd.
Free Style Herrie Kapel nogmaals mijn dank jullie waren,en zijn kanjers!
Ook de streekreut mocht ik als prins in Druten meemaken en dat is bijzonder mensen!

Het was druk maar o zo gezellig en iets om nooit meer te vergeten!
  
Ook jeugdprins Sven was een ware aanwinst voor de carnaval
menneke, wat deed je het goed! en met een aanstekelijk enthousiasme.
leuk en nieuw was dit jaar ook de jeugdsleuteloverdracht in Afferden
en dan zie je dat de jeugd het carnavalsgebeuren ook prachtig vindt
dus heeft de carnavalsvereniging van de blauwe bok voor al onze oud jeugd prinsen
een “orde van oud jeugd prinsen” opgericht.
Ja mensen, de jeugd heeft de toekomst.

de zondagmiddagpronkzitting was ook nieuw en een groot succes.
mooi dat iedereen mee kan genieten van zo een gezellige middag,
zowel jong als oud! 
  

Ja, prins carnaval van Druten worden mensen dat moet je gewoon een keer meemaken!!!
Maar een prins kan het niet alleen, want zonder alle harde werkers achter en voor de 
schermen redt je het niet.
Ik ben ook ongelofelijk trots op die mensen die zich zo inzetten voor het prachtige stukje 
cultuur dat “carnaval heet”.
Speciaal wil ik Saskia, Candy en Frenky bedanken want zonder jullie zou ik niet zo kunnen 
schitteren het afgelopen jaar!

Ook wil ik “prins Jeroen” en hofdame Mirjam en natuurlijk onze “sjojs’’  een knallend en 
bruisend carnavals jaar toewensen!

Mensen het was goed bedankt. Alaaf, ex prins William d’n urste
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Oud Jeugprins Sven d’n Urste

Wat gaat ‘n jaar toch snel, voor mij als
jeugdprins is het alweer voorbij.
Ik heb een fantastisch jaar gehad, dit heb
ik onder andere te danken aan “Prins -
William d’n Urste” , mijn adjudant
Jochem (die altijd voor mij klaar stond)
de page;s en de hele jeugdraad.

Allemaal Kei bedankt

Ook wil ik de jeugdcommissie en de
rest van “De Blauwe Bok” bedanken voor
wat ze voor mij gedaan hebben.
en zeker niet te vergeten mijn ouders
(dank je wel Pap en Mam).

Ik wens de nieuwe jeugdprins veel geluk
en plezier in het komend carnavalsjaar.

En mensen denk eraan......

Nu met een Janssen achterop is carnaval nog steeds top!

Ex-jeugdprins Sven d’n Urste

is carnaval nog steeds top!
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Beuningen  -  024 675 34 02

VROLIJKSVR
advies 

Horssen  -  0487 541 649

VAN ELKVA
financieel advies 
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Ook dit jaar zijn wij, de Razende Reporters ( Oud Prins Renko d’n Urste & Oud Prinses Chantal
d’n Urste ) weer op pad gegaan voor onze rubriek Kidztalk. Dit jaar bezochten wij Nena Geysen,
winnares van de kleurwedstrijd van vorig jaar in de categorie 7-8 jaar. 
Wij vroegen haar wat haar ervaringen met Carnaval zijn, hieronder haar verhaal: 

Hallo allemaal,
Ik ben Nena Geysen, 8 jaar en ik woon met mijn vader, moeder en broer Luc in Druten. 
Ik zit op de Kubus, in groep 5 en heb veel hobby’s. Mijn grootste hobby is knutselen en tekenen. Ook 
zit ik op muziekles bij d’n Bogerd. Ik speel Keyboard en oefen daar veel voor. Soms zing ik er ook bij, 
maar alleen als ik de liedjes goed ken. Mijn favoriete muziek is van de groep Chipz en Kus vind ik 
ook leuk. Verder speel en klets ik veel met mijn vrienden en vriendinnen. Mijn grootste wens is om te 
gaan paardrijden. Toen Prins William d’n Urste voor de deur stond was ik erg verrast en vooral erg 
blij! Ik houd heel erg van tekenen en knutselen en vond het dan ook erg leuk dat ik de kleurwedstrijd 
heb gewonnen, ik had er veel tijd aan besteed. Het was de 2e keer dat ik met de kleurwedstrijd van de 
Blauwe Bok heb gewonnen en ook bij andere kleur- en knutselwedstrijden heb ik al vaker prijsjes 
gewonnen. Met het geld dat ik gewonnen heb, heb ik een My Little Pony gekocht, die vind ik erg leuk, 
mijn hele kamer staat en hangt er vol mee. Het leukst aan Carnaval vind ik het verkleden. Dit doe ik 
ook vaak met mijn vriendinnen, we hebben thuis namelijk een verkleedkist. Daar zit van alles in maar
het leukst vind ik mijn Cowgirl kleren. Dit jaar ga ik ook Carnaval vieren. Op school, naar de optocht 
en natuurlijk naar de Bokkentent. Papa en mama gaan dan ook mee en vooral de Kindermiddag vinden 
we allemaal erg leuk! Lekker feesten, dansen en kletsen. Ik zou het leuk vinden als er op die middag
iets meer spelletjes en wedstrijdjes gedaan zouden worden, dat vind ik het allerleukst! Ik zou graag 
Papa nog een keer als Prins van de Blauwe Bok zien, dat lijkt me echt leuk! Hij ziet het alleen zelf nog 
niet zo zitten, maar wie weet komt het er ooit nog van….Het Prins zijn zit in ieder geval wel in de 
familie want 2 ooms van mij zijn al Prins geweest. Zelf zou ik geen Prinses willen worden, want ik 
houd niet van jurken en make-up enzo. Maar misschien denk ik daar als ik later groot ben wel anders 
over. Ik heb pas nog een heel leuk avontuur meegemaakt: Ik ben op TV geweest! Het begon allemaal
met een advertentie in de Waalkanter. Daar vroegen ze figuranten voor een reclamespot tegen Zinloos 
Geweld met Clown Holly. Mama vroeg of Luc en ik daar aan mee wilden doen en dat leek ons wel 
leuk. Mama heeft ons toen opgegeven en we werden gebeld! We hebben 2 lange opnamedagen gehad 
van ’s morgens 11.00 uur tot ’s avonds 19.00 uur op de Groene Heuvels. Dit was erg vermoeiend maar
oh zo leuk om mee te maken! We hebben samen met nog andere kinderen wel 20 filmpjes opgenomen.
Ze gaan allemaal over pesten, geweld en vooral over hoe het weer goed te maken. Dit alles werd 
uitgezonden op National Geographic, dit is een landelijke zender en ik ben er dan ook erg trots op dat 
ik dit heb meegemaakt! Het was erg leerzaam en ik hoop dat alle kinderen in Nederland het gezien 
hebben en weten dat pesten helemaal niet stoer, cool of leuk is! 

Nou, dit is mijn verhaal, ik vond het leuk om te vertellen en ik hoop dat het weer een leuk en gezellig 
Carnavalsjaar wordt! Ik ben er in ieder geval weer bij en ga ook weer meedoen met de kleurwedstrijd. 
Alaaf en tot ziens in de Bokkentent! 

 

 
 

Nena Geysen 

Chantal
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Wij wensen u een kei! goei Carnaval

Op zoek naar vergeving?
Loop dan eens binnen bij...

Ambtshuisstraat 1, 6651 AS  Druten
Telefoon 0487 51 45 79
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leerdam
vlietskant 38-40
0345 - 632 598

leerdam
@

fotodiscounts.nl

kerkdriel
krom

steeg 3c
0418 - 632 931
kerkdriel@

fotodiscounts.nl
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HENGELAARS OPGELET 
FISHING WORLD NIJMEGEN

(ECHT EEN WERELD VAN 
VERSCHIL)

HET JUISTE ADRES VOOR AAS, 
FOREL, WITVIS,

ZEE, ROOFVIS EN 
WEDSTRIJDVISSERIJ.

REGELMATIG ZEER SCHERPE AANBIEDINGEN 

Bezoek ook op onze Web-site 
ons assortiment op www.fwn.bezorgt.nl

U bent van harte welkom op ons adres:

Van Peltlaan 311, 6533 ZK te Nijmegen
Tel.nr. 024-7074247 

E-mail : eric.  shingworld@gmail.com
Dagelijks geopend van 09.00 – 18.00 uur (Zat. tot 

17.30 uur)
Maandag geopend vanaf 11.00 uur donderdag 

koopavond tot 20.00 uur.
(Winterperiode gelden andere openingstijden, kijk op 

de site)

GRAAG TOT ZIENS EN UITERAARD STAAT ER ALTIJD VERSE KOFFIE OF 
DRANKJE VOOR U KLAAR

Catering de Waal 

Kareldoormanstraat 21a te Druten

Uw adres voor:
*  Gesorteerde hapjes  *  Hapjes buffet

*  Gesorteerde luxe broodjes  *  Barbeque

*  Koud en warme buffetten  *  Recepties

*  Champagne ontbijt  *  Friet snacks ijs

  geopend van 12.oo tot 19.30 uur  Tel. 0487-513774
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Tijdens de Carnaval is “Prins Jeroen d’n Urste”
dagelijks aanwezig om met u  allen...!

Voor een compleet overzicht van alle festiviteiten,
zie programma “De Blauwe Bok”

w w w. w e e m e n . n lWeemen Grafi sche GroepWeemen Grafi sche Groep

• Huisstijlen en full-colour producties

• Digitaal drukken op papier, vinyl en kunststof

• Digitaal printen en groot formaat plotten

Dé kwal i te i tsdrukkerkwal i te i tsdrukker  in  het  Land van Maas en Waal in  het  Land van Maas en Waal

Drukkerij Weemen Haps

Kerkstraat 16 • 5443 AB  Haps
Postbus 16 • 5443 ZG  Haps

T (0485) 33 66 11 • F (0485) 33 66 16
E haps@weemen.nl

Drukkerij Weemen Druten

Karel Doormanstraat 34 • 6651 ZM  Druten
Postbus 116 • 6650 AC  Druten

T (0487) 51 26 60 • F (0487) 51 88 00
E druten@weemen.nl

Drukkerij Weemen Boxmeer

Transportcentrum 6 • 5835 CT  Beugen
Postbus 12 • 5830 AA  Boxmeer

T (0485) 57 40 04 • F (0485) 57 73 25
E boxmeer@weemen.nl
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Bezoekadres

Tapijten & Gordijnen Maas & Waal

Nijverheidsweg 8L Druten
(ingang via de Van Heemstraweg)
tel. 0487 518040
www.goedingericht.nl re
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Openingstijden

maandag gesloten
dinsdag-donderdag 9.00 - 17.30 uur
vrijdag 9.00 - 20.00 uur
zaterdag 9.00 - 16.30 uurOss Nijmegen

Tiel

Leeuwen BeuningenDruten

Van Heemstraweg

N322 A73A7
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     Carnaval
        2008.
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  Zaal bij uitstek voor:
  
    *  bruiloften
             *  partijen
    *  vergaderingen
    *  gourmet avonden
    *  fam. diners
    *  fam. brunchen

  Koningsstraat 39   Afferden  Tel. 0487 - 512684

   HORECA MEGENS   HORECA MEGENS

Ook hier heb je leut!!
Alle onderhoud en reparaties
Banden,schokdempers,accu’s en uitlaten
Aircoservice ook in de winter!!!

APK gratis bij een grote beurt
Nijverheidsweg 8j Druten tel. 515025 
www.stunnenberg.com
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O.v.O.P  v.l.n.r.:

Sjaak Koppers, Peter van 
Laar, Cor Koppers, Jan
Mooren, Hans Renkens, 
Hans Gubbels, Aswin

Koppers, Theo Roelofs,
Willie van Sonsbeek, Frank 
Jansen, Henk cornelissen, 
Johan Klaassen, Peter van 
Mulukom, Cees-Jan van 
Gendt, Jan Vermeulen,

Ewald Janssen,Henry Peters 
Chantal van sonsbeek,
Gerard van Woerkom,

William de Heuvel.

Beste Bokken en Geiten,
De Orde van Oud Prinsen (OvOP) bestaat sinds 2001 en is een plek waar alle Oud Prinsen 
van de Blauwe Bok verenigd zijn. Van de 37 Oud Prinsen die onze vereniging kent zijn er 25 
actief betrokken bij de OvOP. Prins ben je voor je hele leven en dat was ook de reden om 
hier een aparte club voor op te richten. En …. goed voorbeeld doet goed volgen. Sinds dit 
jaar heeft De Blauwe Bok ook een echte Orde van Oud Jeugd Prinsen. Een kweekvijver voor 
de vereniging. Het zou mooi zijn als een van de Oud Prinsen later de scepter bij de Blauwe 
Bok zal zwaaien.  Oud JeugPrins Rutger, Oud JeugdPrins Bob, Oud Jeugd Prins Sven en Oud 
JeugdPrins Jochem maken wat mij betreft allemaal kans. Zet hem op jongens.
De orde van Oud Prinsen heeft er ook voor gezorgd dat deze carnavalskrant bij u in de 
bus ligt. Dit is één van de activiteiten die door de OvOP verzorgt wordt. Uiteraard doen 
wij meer maar dat gebeurt achter de schermen. De OvOP komt u vooral tegen op de 
prinsbekendmaking en de pronkzitting. Allemaal activiteiten waarbij ik u van harte uit wil 
nodigen. Als ik zie wat onze vereniging ook dit jaar weer in petto heeft dan kan ik alleen 
maar zeggen dat het goed voor elkaar is. Ik mag u dan ook van harte uitnodigen om aan de 
activiteiten deel te nemen.
Prins Jeroen d’n Urste  wens ik vanaf deze plaats een hele goede carnaval toe. Geniet ervan 
zou ik zeggen want bij de OvOP zitten allemaal mensen die weten dat het een eer is om 
Prins te zijn de Blauwe Bok. Veel plezier bij de pronkzitting, op de zondagmiddagzitting en 
met het carnaval.

Een 3x Alaaf !!!!

Ex Prins Henk d’n Urste
Voorzitter Orde van Oud Prinsen
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      Van Heure zegge: 

   Sjaak.
          ‘t schijnt dat die senator Sjaak -               
             Koppers gestopt is bij de “Blauwe 
Bok”. De miens kon het niet meer aan wegens 
drukke werkzaamheden bij de gemeente.
Dankzij van de Hurk had hij bijna alle tijd van 
de wereld gehad!!!

k had hij bijna alle tijd van
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     Industrieweg 1 Druten Tel. 0487-512310

    25 jaar!  het mechanisatiebedrijf in Maas-Waal

     1984

www.bergtrac.nl
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CLASSICO
. .

Industrieweg 39-3
Druten

Tel: 0487-511050

www.classicodruten.nl
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CLASSICO
kunststof kozijnen   serres   zonwering

Openingstijden:
Di t/m Vrij: 10.00uur/17.00uur
Zaterdag: 9.00uur/13.00uur
Koopzondag: 11.00uur/17.00uur
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SELECTWINDOWS
dealer van

Wij wensen U 
een fijne carnaval.

Schitterende collectie kunststof kozijnen, niet of nauwelijks van 
traditionele houten kozijnen te onderscheiden.
- Onderhoudsarm
- Keuze uit meer dan 42 verschillende kleuren
- Op maat gemaakt
- Lange levensduur
- Deskundige eigen montage incl. benodigde bouwkundige aanpassingen
- Optimale veiligheid
- Maximale garantie voorzieningen
- Korte levertijden
- Gratis offerte met tekeningen



        loodgieters & installateurs

    W. van SONSBEEK
Kantoor:

Loofschouwstraat 11
6651 CJ  DRUTEN

telefoon: 0487 - 515517
telefax 0487 - 517791

E mail: info@WvanSonsbeek.nl

Werkplaats:
St. Teunismolenweg 50a

6534 AG  Nijmegen
telefoon 024 - 3770496

      Het vertrouwde adres voor:

    gas, water en sanitair-installaties
    koper, lood, zink en bitumineuze dakbedekking
          cv-installaties
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