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 Van Laar’s Hoveniersbedrijf  Presenteert:
         “De 4Stappentuin”
 

   TUINVOORBEELDEN
4Stappentuin biedt u vier gevarieerde basis ontwerpen. 
De vier tuinen zijn:
“Brabants genieten”, “Schone lijnen”, “Tuinfeest” en “Rusttuin”.

De tuinen zijn uitgewerkte concepten in verschillende stijlen en kunnen 
naar wens aangepast worden. Als basis wordt uitgegaan van tuinen van 6x9 
m1. Het unieke aan de 4stappentuin is de uitgewerkte handleiding, die wij 
desgewenst geheel aanpassen naar uw eigen wensen.. Deze uitgebreide 
handleiding geeft in overzichtelijke 4stappen  een tuin naar uw wens.
Benieuwd? De handleidingen liggen ter inzage bij Van Laar’s Hoveniersbe-
drijf. U bent welkom op ons bedrijf om te komen kijken welke 4stappentuin 
bij u past.
In 4 stappen een nieuwe tuin; kiezen,kopen,aanleggen en genieten.

Denkt u ook aan de mogelijkheid om uw tuin op te nemen in de hypotheek, zo 
bent u verzekerd van uw droomtuin.

STAP 1; KIEZEN
Kiest u uit de 4 verschillende basisontwerpen de 4stappentuin die bij u past

STAP 2; KOPEN
De prijzen variëren van € 5000,- (voor doe het zelvers) tot € 12.500,- incl. 
B.T.W. ,materialen en arbeid. 
De 4stappentuin denkt ook graag met u mee over de finishing touches.
Met de diverse opties kunt u zich de tuin nog meer eigen maken.

STAP 3; AANLEGGEN
De tuin wordt volgens de nauwkeurig uitgewerkte handleiding aangelegd. U 
kunt daarom zelf het gehele proces tot in detail volgen.

STAP 4; GENIETEN
Uw nieuwe droomtuin is klaar. U kunt volop genieten van uw eigen stukje  
buitenruimte.

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie over de 4stappentuin. 
Bezoekt u onze website: www.4stappentuin.nl of neem contact op voor een 
afspraak met:

Van Laar’s Hoveniersbedrijf
Klapstraat 1a   
6654 AL  AFFERDEN
Tel: 0487-511504
info@vanlaarshoveniers.nl 
www.vanlaarshoveniers.nl

  Een uniek concept om uw toekomstige tuin te realiseren.
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Heerser van het Bokkenrijk, Grootvorst van de Hooistraat, 
Officier van de Spuitgasten, Ridder in de orde van de 
Openbare Werkers en de eerste echte gekozen Prins, 
bepalen dat:

 Carnaval in Druten dit jaar gevierd wordt op 5, 6, 7 en 8 
maart omdat dat nou eenmaal zo uitkomt

 
 Er tijdens de carnaval niemand “opgepiept” mag worden
 
 We tijdens de carnaval van geen ophouden weten, we gaan 

deur tot de mussen van het dak vallen
 
 Bier en cola alleen in literse glazen verkrijgbaar mag zijn en 

dat er altijd pinda‛s bij horen
 
 Drinken en sturen meteen bestraft moet worden
 
 Er niet gedeund mag worden, zeker niet tegen de Prins, want 

ook voor hem is het carnaval
 
 Niemand in gewone kleren op het carnaval verschijnt maar er 

gewoon lekker gek uit ziet
 
 Alle remmen los gaan en iedereen die buitengewoon gek zal 

doen er niet op aangekeken wordt
 
 Iedereen die de Prins tegenkomt hem netjes goeiendag zegt 

en verder van de Prins geen kwaad weet
 
 Werken tijdens carnaval wordt afgeschaft, zelfs praten over 

het werk is ten strengste verboden
 
 Iedereen al die dagen één ding onthoudt:

 Mak veul leut en lol, want bij Tsjielp is niks te dol

 Prins Tsjielp d‛n Urste

Proclamatie  Wij, Prins Tsjielp d‛n Urste
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Welkom in de Jubileummis
Op zondag 6 maart aanstaande begint om 10.30 uur in de H.H Ewaldenkerk in het Bokkenrijk de 

carnavalsmis. Enkele minuten voor half elf zal onder muziek van het koper ensemble Riverland, het ge-

volg van hoogheden de kerk feestelijk binnentrekken.

Als de kerkklok half elf slaat volgt pastoor Blommerde, vergezeld van Prins Tsjielp d’n Urste, adjudant 

Erik, de opperschenkers Jeroen en Niek, chef de protocol Frank, Jeugdprinses Sabine, jeugd-adjudant 

Koen, hofdames Karin en Esther, pages Sigrid, Jolinde en de dansmariekes.

Dan begint deze mis met als thema “bloemen”.

In deze carnavalsmis zal evenzo door het Jubileum van de carnavalsvereniging De Blauwe Bok een 

vreugdevol gevoel hangen.

Het 44 jarig jubileum brengt ook vele oud prinsen en leden van voorgaande jaren naar deze speciale 

carnavalsmis. Vanzelfsprekend zijn alle inwoners van het drutense bokkenrijk van harte uitgenodigd om 

deze viering met elkaar te gaan beleven. Samen zingen, samen bidden en luisteren naar vrolijke muziek, 

dat schept verbondenheid en daar streeft “De Blauwe Bok” naar: dat iedereen die in de kerk is, voelt dat 

we het “samen” doen, op een  Blauwe Bokse manier zodat we later kunnen zeggen, “Weet je nog.....?”
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Colofon

Dit is een uitgave van het Ministerie

van Pers, Publiciteit en Communicatie

van Stichting Karnaval “De Blauwe Bok”

Roodhekkenpas 14, 6651 CZ Druten.

Niets uit deze uitgave mag worden gebruikt en of 

hergebruikt zonder schriftelijke toestemming.

Blauwe Bokken Krant

Jaargang 44

januari 2011

Oplage: 5200

Medewerkers:

Advertentie-acquisitie: 

Bestuur / Raad van 11 / Senatoren

Bezorgen kranten: Orde van Oud Prinsen

Inleveren copy: Iedereen die dat nodig vond

Foto voorzijde:  

Foto Discounts

Overige foto’s: 

Jeroen Beekhuyzen / Stan v.d. Hurk /

Chantal Kuijpers

Eindredactie:

Frank Jansen / Louis Poncin

Opmaak en Druk:

Weemen Drukwerk & Communicatie

Morele ondersteuning:

De dames van “De Blauwe Bok”

Drukwerk & Communicatie

www.weemen.nl

Dat merk je.

Wij hebben oog voor detail.



Voorwoord Voorzitter

Van de JubileumVoorzitter

Stichting Karnaval “De Blauwe Bok” bestaat dit carnavalsjaar 

44 jaar en ik kan u verzekeren dat het fantastisch is om van zo’n 

heerlijke club in het Jubileumjaar voorzitter te zijn.

Voor mezelf is het ook een bijzonder jaar, ik ben namelijk 22 jaar 

lid van deze mooie club en vier dus ook mijn eigen Jubileum.

Al met al een speciaal jaar met de ene na de andere primeur. 

Voor het eerst in de geschiedenis een Jeugdprinses, Sabine. En ik ben 

ervan overtuigd dat zij gaat bewijzen net zo goed te zijn als alle voorgaande heertjes Jeugdprinsen.

Voor het eerst in de geschiedenis een heuse Prinsverkiezing, een echte verkiezingsstrijd waar menig 

politieke partij z’n vingers bij zou afl ikken. De Drutense bevolking heeft gekozen en notaris Pieter Bis-

schop was bereid om geheel belangeloos de stemmen te tellen, nogmaals onze dank hiervoor. 

Uiteindelijk is mijn collega-concurrent Prins Tsjielp d’n Urste de terechte winnaar geworden en mag 

komend jaar als heerser over het Bokkenrijk regeren. 

Voor  het eerst in de geschiedenis een concert van één van de Toppers, René Froger. Dankzij hoofd-

sponsor Plus Gubbels en diverse andere sponsoren is het voor ons mogelijk om van 28 t/m 30 januari 

2011 een prachtig Jubileumweekend te organiseren waar men nog jaren over zal praten.

Zoals altijd in de geschiedenis de organisatie van het carnaval door alle leden en vrijwilligers van 

“De Blauwe Bok”. Ik ben er van overtuigd dat we weer met veel leut en lol de echte carnavalssfeer in 

Druten zullen beleven. 

Zoals altijd in de geschiedenis een spetterend programma met o.a. het Jubileumweekend, 

Pronkzittingen, bezoeken aan ouderen, scholen etc., kortom feesten voor jong en oud. 

Zoals altijd in de geschiedenis een carnavalsvereniging waar tomeloze inzet en heel veel onderling 

plezier hand in hand gaan. Daarom ben ik zo trots om van zo’n fantastische club als “De Blauwe Bok” 

voorzitter te mogen zijn. Het is elke keer weer super en ook dit jaar zal dat niet anders zijn. 

Velen van u hebben dat zelf al meegemaakt en ik kan eigenlijk maar één advies geven aan diegenen die 

dit nog nooit zelf hebben ervaren; Schrijf eens geschiedenis voor uzelf en kom ook naar één van de 

activiteiten van mijn Blauwe Bok! U zult er gegarandeerd geen spijt van krijgen. En waarschijnlijk net 

als ik en de talloze leden en vrijwilligers van De Blauwe Bok behoorlijk verslaafd raken aan Carnaval in 

Druten.
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Juwelier,
Juweelstraat 1,

Hogestraat 9, 6651 BD  Druten
Tel. 0487-501704, info@elbocadillo.nl

www.elbocadillo.nl
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Blauwe Bokken Profi ciat
Een 44-jarig bestaan, normaal iets wat je niet speciaal viert, maar in carnavalsland 

uiteraard een heus jubileum. Ik feliciteer De Blauwe Bok dan ook van harte met deze 

prachtige leeftijd. Jullie zullen deze verjaardag aan het begin van het kalenderjaar 

vieren. En toeval of niet, ik hoop dezelfde leeftijd aan het einde van het feestjaar 2011 

ook te bereiken. 

44 jaar carnaval vieren, maar vooral ook organiseren, is een prestatie op zich. Alle voor-

bereidingen, het in goede banen leiden van de ‘reuten’, het organiseren van de talloze 

carnavalsavonden en bals…er zijn maar weinig vrijwilligersorganisaties die dat kunnen 

evenaren. En dan ook nog eens elke keer volledig voor en door Drutenaren!

Afgelopen jaar heb ik op de carnavalsmaandag eens mogen meelopen met de organisatoren voor en achter de 

schermen van de Streekreut. En dan zie je met eigen ogen een wereld vol contrasten. Enerzijds de mensen die met 

grenzeloos plezier carnaval aan het vieren zijn en bijdragen aan de feestvreugde. Anderzijds helaas ook groepen 

die de grenzen van het toelaatbare overschrijden door zich af te reageren op goedwillende vrijwilligers of toeschou-

wers. Helaas… met een hoofdletter H. 

De Blauwe Bok bewijst naar mijn mening dat een traditioneel volksfeest zichzelf best eens af en toe kan vernieu-

wen. Dat doet ze dit jaar door moderne communicatiemiddelen in te zetten en door een Topper naar Druten te 

halen. En door te kiezen voor de charmante jeugdprinses Sabine. Aan haar draag ik straks vol vertrouwen de 

sleutel van de gemeente Druten over. Met Prins Tsjielp zal ik voorafgaand aan dit belangwekkende moment 

natuurlijk nog wel een paar afspraken moeten maken, al is niemand zo ingevoerd in de geheimen van zijn ‘eigen 

huis’ als onze gemeentehuismus. 

Bokken en geiten, ik wens jullie een fantastisch Jubileumjaar toe. 

44 keer alaaf!

Lucien van Riswijk

Burgemeester van Druten

Dat waren nog eens tijden. Toen Druten in de jaren na de oorlog carnaval begon te vieren. 

De pastoor had nog iets te zeggen. Of de kapelaan. “Zo rond elf uur ’s avonds moest het 

feest afgelopen zijn, dan kwam de kapelaan en begon gewoon het licht uit te doen”.  Goeie 

oude tijd..?? Nee, ik heb geen ambities om op welk uur van de avond of de nacht bokken 

en geiten naar bed te sturen, ik kijk wel uit. De Blauwe Bokken zijn na 44 jaar oud en wijs 

genoeg om zelf de lichtknoppen te bedienen.

Maar de kerkelijke ‘roots’ van Carnaval mogen ons misschien wél er aan herinneren dat 

mensen al héél lang weten dat het gezond en heilzaam is om samen eens lekker gek te 

doen en onbekommerd plezier te maken. In het leven van alledag is er al ellende genoeg, 

zoveel pijn en verdriet. Samen alle zorgen even achter je laten, daar knapt een mens 

van op. Dan kun je er weer tegen. Er is dan ook alle reden om dankbaar te zijn voor alle 

vreugde de Blauwe Bok in 44 jaar aan Drutenaren heeft gegeven. En te wensen dat het nog lang zo 

mag blijven. Profi ciat. Beminde Bokken en Geiten, ik wens jullie uiteraard een prachtig Carnaval 2011. Ik ben blij 

dat ik niet geacht wordt het licht aan of uit te doen. Maar, mijn zégen hebben jullie. 

Wat zeg ik, míjn zegen? In de viering van zondag 6 maart bidden we om de zegen van God zelf. 

Pater Ad Blommerde, pastoor

Beminde Bokken en Geiten
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Nijverheidsweg 4  Tel. (0487) 51 84 00
Druten (ind. park Westerhout) E-mail: asd.druten@12move.nl

Focwa-Garantie bedrijf

-
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Prins Tsjielp d’n Urste
Beste Bokken en Geiten,

Het is dit jaar een heel bijzonder carnavalsjaar. 

Onze carnavalsvereniging bestaat 44 jaar en ik 

mag in dat bijzondere jaar jullie Prins zijn. Ik ben 

daar trots op, zeker omdat ik door de Drutense be-

volking echt ben gekozen als Prins van de Blauwe 

Bokken. Het is alweer 11 jaar geleden dat ik als 

jubileumprins het 33 jarig bestaan van de Blauwe 

Bok mocht vieren. Ook dat was een bijzonder jaar 

waar ik tevreden op terug kijk. Ik wil dit jaar als 

Prins Tsjielp d’n Urste het carnaval met jullie vieren. 

Prins Tsjielp wat een knipoog is naar mijn opa, als 

een van de nazaten van hem word ik van tijd tot tijd 

“mus” genoemd, een naam waarmee hij ook van 

tijd tot tijd werd aangesproken. Voor mijn opa heb 

ik diep respect! Aan mij de schone taak om mijn 

voorganger Prins Michel d’n Urste op te volgen. 

Dat zal niet makkelijk zijn. Vanaf deze plaats wil ik 

hem bedanken voor het afgelopen carnavalsjaar.

Ik ben ook heel blij met Jeugdprinses Sabine en 

haar hofhouding. Waar je Prins Tsjielp tegenkomt 

kom je Jeugdprinses Sabine met haar gevolg ook 

tegen. Het komende jaar wordt een druk jaar. Op 

de eerste plaats het jubileumweekend wat op 28, 

29 en 30 januari wordt gehouden. De voorberei-

dingen zijn inmiddels bijna afgerond en het belooft 

een fantastisch weekend te worden. Op vrijdag het 

Prinsentreffen, zaterdag een brunch voor het win-

kelend publiek en ’s avonds René Froger in een, 

hoop ik, uitverkochte Bokkenstal. Zondag hebben 

we gereserveerd voor de jeugd met een spetteren-

de kindershow. Ik heb er zin in en hoop dat Druten 

in grote getale het jubileumweekend met ons wil 

vieren! Dit jaar nemen we een nieuwe Bokkenstal in 

gebruik. In Cultureel Centrum d’n Bogerd gaat het 

dit jaar loos. Hier zal het donderen en bliksemen. 

Hier zullen we met z’n allen het carnaval doorbren-

gen. Vanaf deze plaats wil ik Willie en Thea Lamers 

en al hun personeel bedanken voor de vele jaren 

dat we het carnaval bij hen mochten vieren. Met 

mijn hofhouding, de hofdames Karin en Esther, 

adjudant Erik, Opperschenker Jeroen en Chef de  

Protocol Frank 

gaan we er te-

genaan. We gaan 

naar de scholen, 

hebben een 

heuse pronkzit-

ting met daar-

opvolgend 

een zondag-

middagzitting. bezoeken we De 

Kasteelhof, St. Elizabeth en natuurlijk ga ik naar 

de Prins(es) van ’s Heerenloo. 

De sleuteloverdracht op vrijdag is in Afferden en de 

Maas en Waalreut op maandag is in Horssen.

Op zaterdag hebben we onze eigen Kwartjesreut. 

Zoals de laatste jaren gewend wordt die steeds 

groter en mooier. Ik reken op al onze bouwers, 

groepen en individuelen.

Op carnavalszondag hebben we eerst een Heilige 

Mis en de HH Ewaldenkerk en daarna is er een 

receptie en reünie voor ons 44 jarig jubileum. 

We willen zeker dit jaar Maatschappelijk Verant-

woord Feesten, hiermee bedoel ik dat het niet aan 

iedereen is gegeven om carnaval te vieren. Tijdens 

ons jubileumjaar  willen we daarom aan het Bijna 

Thuis Huis en de Zonnebloem Druten een donatie 

geven.

Beste carnavalsvierders, ik sta te popelen om te 

beginnen en reken erop dat ik velen van jullie tegen 

zal komen. In het jubileumweekend, met carnaval 

of allebei, het maakt me niet uit. Laten we er van 

genieten. Laten we ons onthaasten, gooi voor 

enkele dagen alle remmen los en doe lekker gek. 

Geen gezeur en gedeun, maar gewoon doen waar 

je zin in hebt.

Mak veul leut en lol want 

bij Tsjielp is niks te dol!
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D’n Bogerd is hét Multifunctionele Centrum van Maas & Waal.

D’n Bogerd biedt meer. Vergaderingen, presentaties, symposia, congressen of recepties 
krijgen door de uitstraling en ambiance van D’n Bogerd een extra dimensie. Zeker in 
de fl exibel in te richten en tot 400 zitplaatsen tellende theaterzaal. Hier zijn de moge-
lijkheden om uw bijeenkomst met licht, geluid en beeld theatraal te omlijsten natuurlijk 
onovertroffen, of u nu met een klein of met een groot gezelschap bent. Als u met uw 
presentatie of evenement een verpletterende indruk wilt achterlaten, kunt u zich geen 
betere accomodatie wensen.

Uitgekiende combinaties tussen de zalen en de ruimtelijke ingerichte foyer maken D’n 
Bogerd bijzonder geschikt voor bijeenkomsten en evenementen. Het Cultureel Café in de 
centraal gelegen foyer zijn daarbij een prima plaats voor een informele, maar gepaste 
afsluiting.

Wilt u écht lekker lunchen? Bezoek dan eens ons Lunchcafé. Altijd weer een verrassende 
kaart met uitgebreide lunchgerechten. Onze heerlijke broodjes kunt u ook afhalen of 
laten bezorgen.

Kijk voor meer informatie en actualiteiten op onze site www.bogerddruten.nl

D’n Bogerd... waar anders?

van Heemstraweg 53 - 6651 KH Druten - T 0487 51 71 27 - E info@bogerddruten.nl



Jeugdprinses Sabine

d’n Urste
Beste Bokken en Geiten,

Ik ben Sabine van de Klok, ben 11 jaar en zit in groep 8 op 

basisschool de Kubus bij meneer Raymond.

Mijn hobby’s zijn hockeyen en uitslapen. 

Ik vind het echt supergaaf dat ik dit jaar gekozen ben tot 

Jeugdprinses, zeker omdat ook dit jaar het 44 jaar bestaan is. 

Voordat ik prinses ben geworden was ik ook al betrokken bij 

de carnavalsvereniging de blauwe bokken. Ik heb 3 jaar bij de 

dansmariekes gezeten en vorig jaar was ik Page van 

oud-Jeugdprins Koen. Samen met mijn hofhouding en Prins Tsjielp 

gaan we er een onvergetelijke carnaval van maken. Ik wens iedereen 

daarom veel plezier.

Natuurlijk heb ik ook een lijfspreuk en die luidt:

Met mij Prinses Sabine in 2011
Komt de pret vanzelf!!!

WIJ WENSEN PRINS TSJIEP EN JEUGDPRINSES SABINE 
EEN GEWELDIGE CARNAVAL TOE!!

13



14

             

Kaarten exclusief verkrijgbaar bij 

Blokker, Bruna, D’n Bogerd 

en Plus Gubbels

Locatie?  de Bokkenstal in D’n bogerd 

Hoe laat?  14.00 tot 16.30 uur

WanNeer?  zondag 30 Januari 2011

De Blauwe Bok presenteert

Supervette jubileum kindermiddag met 

One Two Trio show en disco

14



www.rabobank.nl/maasenwaal

Bezoek de  
kindermiddag op 

30 januari en laat je 
trakteren op een  

gratis pannenkoek 
van Rabobank Maas 

en Waal. 
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De complete 
supermarkt 
voor uw 
dagelijkse 
boodschappen
Maak gebruik van PLUS Gubbels 
GRATIS boodschappenservice*.

Online boodschappen bestellen op:
www.plusgubbels.nl

* Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

PLUS Gubbels - Druten



Al in het voorjaar 2010 begon de jubileumcom-

missie na te denken over het programma van het 

Jubileumweekend ter gelegenheid van het 

44-jarig bestaan van de Blauwe Bok. Tijdens een 

van de voorbereidende besprekingen kwam men in 

contact met Dennis Gubbels, eigenaar van PLUS 

Gubbels in Druten. Al snel bleek dat er een schit-

terende samenwerking mogelijk was. 

Na een aantal gesprekken heeft Dennis zich bereid 

verklaard zich garant te stellen voor een feest-

avond met een landelijk bekende zogenaamde 

A-artiest. Zoals bekend is dit uiteindelijk René Fro-

ger geworden. 

Dennis: “Ik vind dat je als Drutense ondernemer 

eens een keer wat extra voor je klanten en inwo-

ners van Druten moet doen. De Blauwe Bok kwam 

met een ambitieus programma om een jubileum 

te vieren, wat veel verder ging dan alleen maar 

een feestje. Natuurlijk zochten deze carnavalisten 

sponsoren om iets dergelijks speciaals mogelijk te 

maken. De sfeer sprak mij erg aan, het doel vond ik 

prima, de medewerking van de leden van de 

Blauwe Bok was en is veelbelovend en tenslotte 

zag ik in hun plannen een mooie mogelijkheid een 

speciale winkelactie op te zetten.”

De actievorm is inmiddels bekend. Bij besteding 

van 10 euro aan boodschappen bij  PLUS Gubbels 

krijgt men een gratis spaarzegel. Met 44 zegels 

kunnen de klanten van PLUS Gubbels een 2de 

gratis toegangskaart voor het concert van René 

Froger en zijn showband krijgen. Dit dan uiteraard 

in combinatie met 1 gekocht toegangsbewijs van 

22 euro. Mochten er op 13 januari, het moment dat 

deze Bokkenkrant verschijnt, nog toegangskaar-

ten over zijn, dan zullen deze via de offi ciële vrije 

verkoop bij PLUS Gubbels aan de Raadhuisstraat 

verkrijgbaar zijn voor de prijs van € 22,=.

Dus heeft u nog een volle spaarkaart liggen lever 

hem dan onmiddellijk in want OP=OP.

 “De actie loopt goed,” aldus Dennis Gubbels. “Bo-

vendien zie je overal in het dorp diverse posters en 

spandoeken om de actie te promoten en daarmee 

natuurlijk ook de bekendheid van mijn winkel en de 

Blauwe Bok te vergroten. Ik ben ook aanwezig ge-

weest op de prinsverkiezingsavond waarop Jeugd-

prinses Sabine en Prins Tsjielp gekozen werden. 

Dat was erg gezellig en voor mij de herbevestiging 

dat de Blauwe Bok een enthousiaste en gezellige 

club is. Dankzij hun inzet en vrijwilligerswerk leeft 

het carnaval in Druten al 44 jaar lang en zal onge-

twijfeld nog vele jaren menigeen heel veel plezier 

bieden tijdens de carnaval. Ik ben blij dat ik daar-

aan mijn steentje bij heb kunnen dragen en mee 

heb kunnen helpen voor de Blauwe Bok en na-

tuurlijk ook de inwoners van Druten en omstreken 

een artiest als René Froger naar de Bokkenstal te 

kunnen halen. Ik kijk enorm uit naar de feestavond 

op 29 januari a.s.. Ik hoop dat de tent lekker vol 

zal zijn en dat het één groot feest zal worden. Aan 

onze samenwerking zal het zeker niet liggen.”

Blauwe Bok en Plus Gubbels 

halen Topper naar 

Jubileum Blauwe Bok
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De mooiste mode voor de laagste prijs    
V. Hulst Mode

Sportlaan 9
6658 BG  Beneden Leeuwen

Tel. 0487-592072

Zandstraat 106a,



Als je bij Nico Sanders op de Markt 92 naar binnen stapt en het woord 

carnaval laat vallen kun je gerust een uur je mond houden want Nico 

praat met veel verve over de carnaval in Druten.

Nico, hoe ben je eigenlijk in aanraking gekomen met de carnaval in 

Druten?

In 1978, Nico is afgekeurd voor de grote vaart, wordt hij gevraagd om 

secretaris te worden van de Streekreut. Een functie die hij meteen 

aanvaardt en met heel veel inzet jarenlang uitvoert. Dat doet hij totdat 

er discussie komt over de lokatie waar de reut gehouden moest wor-

den. Nico was een voorstander om de reut alleen in Druten te houden maar de 

andere verenigingen dachten daar anders over. Voor Nico een reden om zijn functie beschikbaar 

te stellen.

In 1981 komen de toenmalige bestuursleden Wim Mooren en Gradje van de Hurk bij hem aan huis om hem te 

vragen hoe hij over een bepaalde kandidaat prins dacht. Desgewenst antwoord gegeven werd er toch wat om de 

pot heen gedraaid waarop Nico zei “Als hij het niet doet, dan heb ik er ook wel zin in”. En dat was precies waarvoor 

het bestuur bij hem was, Prins Nico den Urste als opvolger van Prins Thijs den Urste (Thijs Peperkamp) was gebo-

ren. In 1981 is Nico met vlagen ziek geweest en de carnaval heeft niet dat gebracht wat hij ervan verwachtte, reden 

genoeg voor het bestuur van de Blauwe Bokken om hem een 2e termijn te gunnen. Met heel veel plezier is hij dat 

2e jaar Prins geweest en werd toe opgevolgd door Prins Theo den Twidde (Theo Roelofs)

“Het is dat mijn vrouw veel van carnaval hield want anders had ik het niet zolang vol gehouden”, of “Het is maar 

goed dat mijn vrouw niet weet hoeveel geld het allemaal gekost heeft” zijn uitspraken die meer dan eens door hem 

herhaald worden, en dat telkens met een grote glimlacht rond zijn mond, want als Nico over carnaval spreekt dan 

twinkelen zijn ogen weer.

Tijdens de carnaval zijn vele bezoeken bij zusterverenigingen gebracht. Berg en Dal bij de Berggeiten waar zijn 

zwager ook Prins was maar het meest in herinnering gebleven bezoek was aan de carnavalsvereniging van Leut. 

“Het was spekglad en we konden niet meer naar huis. We werden vervolgens ondergebracht bij de leden van de 

carnavalsvereniging in Leut. Ik lag met Wim de Frit (Frederiks) op de kamer en we hebben net zo lang gelachen om 

de heer en vrouw des huize, die waren zo luidruchtig, tot we in slaap vielen.  

Aan de Hydra’s uit Groningen heeft Nico ook veel goede herinneringen. Samen met Wim Mooren is hij op de La-

rense Paardenmarkt naar deze muzikanten gaan luisteren voordat ze gecontracteerd worden. Een bekende hit van 

hen was “als het gras 2 kontjes hoog is”. En juist toen zaten ze in Druten, geluk moet je soms wel hebben!

Uit de oude doos komt ook het verhaal van de eigen carnavalsvereniging van Boldershof. Zij maakten destijds ook 

gebruik van de Burcht, de thuishaven van de Blauwe Bokken. Hoe dat er aan toe ging was onbeschrijfl ijk. Thijs van 

Woerkom was destijds Prins op Boldershof en carnaval vieren dat was ook iets waar verplegers en verpleegsters 

uitstekend mee om konden gaan.

Ook oud burgemeester Geurts, die de carnaval samen met zijn vrouw, een warm hart toedroeg passeert in de op-

somming van herinneringen. Hij was steevast van de partij tijdens de drie dolle dagen. Ook heeft Nico samen met 

mevrouw Geurts het defi lé op het balkon van het gemeentehuis in het leven geroepen. Alle Maas en Waalse burge-

meesters werden uitgenodigd om onder het genot van een hapje en een drankje naar de Streekreut te kijken. Een 

traditie die helaas na enkele jaren weer weg was. 

Het was vroeger tot in de puntjes geregeld. Er was een door met honderd boutjes en moertjes M10 en ieder boutje 

en moertje was genummerd. Boutje 1 hoorde bij moertje 1 en boutje 2 bij moertje 2 en oh we je gebeente als je het 

anders deed dan kreeg je de wind van voren. Met heel veel plezier kijkt Nico terug op die tijd.

Ook de verenigingen hadden toen veel met elkaar op. Met de carnavalsvereniging  van Velp bij Grave werd de 

Interview met Oud Prins 

Nico d’n Urste
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wagen geruild. Ook de plaatselijke ondernemers hadden veel met carnaval op, bij aannemer Van de Klok werd de 

wagen gebouw en er was steevast een borreltje en soep bij aanwezig.

In 1985 kwam er voor Nico een einde aan zijn lidmaatschap van de Blauwe Bok. Het werd tijd dat anderen het van 

hem over zouden nemen. Nieuwe ideeën, vers bloed. Maar hij raakte niet uit beeld. Carnaval was samen voor hem 

en zijn vrouw een feest wat geen jaar werd overgeslagen. Wel miste hij de toneelstukjes e.d. en het decor bouwen 

waar alles tot op de laatste millimeter moest passen. “We hebben er veul schik mee gehad” 

Nico was blij verrast toen eind 2000 er bij hem een brief op de deurmat viel waarin de oprichting van de Orde van 

Oud Prinsen bekend werd gemakt. Voor hem aanleiding om zich meteen aan te melden. Want ook bij Nico geldt 

“Prins ben je voor je hele leven”. Ondanks zijn leeftijd (79 jaar) komt hij steevast naar de vergaderingen en met de 

prinsbekendmaking en pronkzitting is hij een trouwe gast. Ook met carnaval wil hij van tijd tot tijd zijn gezicht nog 

laten zien; “al is het dit jaar naar d’n Bogerd wel een eind lopen”. Ja dat heb je als je altijd binnen een straat van 

500 meter carnaval kon vieren.

Nico ziet wel dat er steeds meer jeugd bij de vereniging komt en dat is maar goed ook. Carnaval moet tot in lengte 

van jaren blijven bestaan. De Orde van Oud Prinsen zorgt dat hij de band met de carnaval nog heel lang in stand 

kan houden.

Op het einde van het gesprek haalt Nico wederom allerlei anekdotes uit de kast, hij kan uren over de carnaval 

praten. Nadat ik Nico een hand heb gegeven en hem het allerbeste heb toegewenst, heb beloofd dat ik ervoor zal 

zorgen dat hij met carnaval een avond gehaald en gebracht gaat worden, nemen we afscheid, hij kan het toch niet 

laten: “Jaja Henkie, het is maar goed dat mijn vrouw niet weet hoeveel het allemaal gekost heeft”. Ik kijk hem nog 

een keer aan en ja ……….. een dikke glimlacht verrijkt zijn gezicht. Prins Nico den Urste voor jou een 3x alaaf en 

grote waardering.

Prins Tsjielp d’n Urste.
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OPROEP   OPROEP   OPROEP   OPROEP

Zegt het voort: er komt een carnavalsreünie in Druten!

Lekker bijkletsen met oude bekenden, oude herinneringen ophalen (wat ongetwijfeld met ongelofelijk veel lol ge-

paard zal gaan), carnavalsvrienden en –bekenden van vroeger weer eens ontmoeten en door je aanwezigheid het 

Jubileum van De Blauwe Bok een extra dimensie geven.

De carnavalsreünie zal gehouden worden op zondag 6 maart in De Bokkenstal in cultureel centrum D’n Bogerd in 

Druten vanaf ca 2 uur ’s middags, entree is gratis. Aansluitend zal er een ouderwetse Oud Hollandse Carnavalshap-

pening plaatsvinden met talloze bekende carnavalshits uit vroegere jaren. Een beetje carnavalsvierder moet hier 

dus zeker bij zijn.

Wij willen hierbij iedereen oproepen die wat met carnaval opheeft of gehad heeft zich voor deze carnavalsreünie 

op te geven. Dit kan bij de jubileumcommissie via Henk Cornelissen (hgamcornelissen@gmail.com) of Peter van 

Mulukom (mulukom1@xs4all.nl)

En natuurlijk vragen wij alle lezers: weet je nog iemand die wellicht deze Bokkenkrant niet ziet, verhuisd is of 

anderszins niet direct zelf kan weten dat zo’n fantastische carnavalsreünie te gebeuren staat, geef die dan op of 

laat die zich ook aanmelden! 

Kortom: zegt het voort, carnavalsreünie op zondag 6 maart.
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Steun de goede doelen tijdens ons Jubileum
Naast alle feestelijkheden tijdens het Jubileumweekend schenken de leden van CV De Blauwe Bok ook aandacht aan twee 
Goede Doelen. Het Bijna Thuis Huis in Druten en de Drutense afdeling van de nationale Vereniging De Zonnebloem. 
Zeg maar een ultieme vorm van Maatschappelijk Verantwoord Feestvieren. 

De Zonnebloem zet zich o.a. in Druten in voor mensen met lichamelijke beperkingen door ziekte, handicap of leeftijd. Het gaat 
dan vooral om mensen voor wie persoonlijk contact en deelname aan het maatschappelijk leven niet vanzelfsprekend zijn. De 
vrijwilligers geven samen dat wat in de maatschappij steeds minder geboden wordt: aandacht. Gezelschap en een goed ge-
sprek staan bij deze ontmoetingen centraal. Vaak wordt er ook iets ondernomen: een wandeling, een bezoekje aan een muse-
um, even naar de bakker. Uitstapjes die voor veel mensen gewoon zijn, maar voor zieken en gehandicapten heel bijzonder.  De 
Zonnebloem afdeling Druten organiseert ook excursies en evenementen. Zo gaan zieken en lichamelijk gehandicapten bijvoor-
beeld regelmatig naar een pretpark, de dierentuin of naar een voetbalwedstrijd.  

Het Bijna Thuis Huis Maas en Waal bestaat  ruim zeven jaar. Steeds meer mensen kiezen er voor om de laatste fase van hun 
leven thuis, of in ieder geval in een vertrouwde omgeving door te brengen. Voor de meeste mensen is het eigen huis het meest 
vertrouwd. Ondanks de vele beschikbare goede zorgvoorzieningen thuis - zowel professionele- als vrijwilligershulp - kunnen er 
redenen zijn die het ideaal van thuis sterven in de weg staan.  Het Bijna Thuis Huis probeert een veilige en vertrouwde omgeving 
te creëren die de thuissituatie zoveel mogelijk benadert.
De meeste gasten die voor het huis kiezen hebben weinig mantelzorgers . Indien er echter wel mantelzorgers zijn wonen zij 
soms ver weg of de verzorging, 24 uur per dag , wordt voor hen te zwaar. In het BTH kunnen zij weer echt  “partner of zoon/
dochter “  zijn doordat de zorg voor het bezoek, het eten/drinken, toiletgang en zo nodig de extra verschoning door de vrijwil-
ligers gedaan kan worden. De ruim 60 vrijwilligers zijn overdag aanwezig om de gasten en familie daar waar gewenst te helpen 
en te ondersteunen.
Tijdens het verblijf geven gasten en familieleden vaak aan dat zij de sfeer in het BTH als zeer aangenaam, hartelijk en prettig 
ervaren. “Het voelt als een warme deken” wordt er vaak gezegd. Gasten geven aan dat zij -ondanks de situatie waarin ze zich 
bevinden-   het fijn vinden om er te verblijven door de warmte en aandacht die ze voelen. Familieleden voelen zich gesteund en 
kunnen ook hun emoties kwijt. 
Het ‘Bijna Thuis Huis” is een “non-profit”organisatie en is afhankelijk van donaties, schenkingen en legaten.

Er zullen vele faciliteiten zijn waar u als bezoeker van het Jubileum niets voor hoeft te betalen. Maar dan uiteraard wel in plaats 
daarvan een donatie kan geven aan deze goede doelen. Denk bv ook aan wat wisselgeld wat overblijft bij het bestellen van uw 
consumptiemunten. Alle kleine beetjes helpen en kunnen samen een aardig bedrag opleveren. Dat zou een mooi verjaardagsca-
deau aan ons zijn! En dat zullen wij heel erg graag namens u allen aan De Zonnebloem Druten en het Bijna Thuis Huis in Druten 
schenken!! Geef gul dus!
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St. Josephstraat 5
6658 DM  Beneden-Leeuwen
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  Transport - verhuizingen - opslag
   Energieweg 1  6651 KT  Druten

Tel:  0487  512121
Fax: 0487  516549

                                                             

Voor al uw bouwactiviteiten
van ontwerptekening  

tot sleutelklare oplevering.                         
                                     

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

Email: artsbouw@tiscali.nl

Aannemersbedrijf 
Quartz

Margrietstraat 33

6621 BV Dreumel

0487-571534
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    Voor al uw ijzer en RVS werk!



Druten, 1968

Uit de oude doos!!
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Voor het ontstaan van Stichting Carnaval “De Blauwe Bok” gaan we terug naar eind jaren vijftig. Het was Theo 

van de Geijn, thans president van De Blauwe Bok, die eind jaren vijftig het carnaval in Druten introduceerde.

Eerst nog aarzelend, in de Rooms-katholieke Instuif waar de kapelaan om 23.00 uur de leut kwam sluiten. Maar 

al snel maakte Theo en andere voorlopers als Sjaak van Woezik en Willie Roelofs plannen voor een reut.

De eerste was nog bescheiden van omvang. Een van de botsauto’s van kermisexploitant Sipkema deed dienst 

als prinsenwagen. Theo stond daar trots in te zwaaien. Het autootje werd getrokken door een horde welpen, want 

Theo van de Geijn was bij de verkenners.

De eerste kwartjesreut in Druten werd echter al snel door een aantal agenten naar het Patronaatsplein geleid.

“We waren in overtreding”, zegt de organisator.”We hadden geen vergunning aangevraagd. Wisten wij veel.” Veertig 

gulden boete kostte dat. Theo moest als prins voor de onkosten opdraaien.

Gelukkig was ome Sjuul jurist.”Je moet niet betalen, laat het maar voorkomen”, adviseerde die en stelde zich op als 

raadsman van de bekeurde neef.

Met gerechtsdeurwaarder Frits Tolhuizen, ome Sjuul en zijn vader vertok Theo op de dag des oordeels naar de 

rechtbank aan de Nijmeegse Oranjesingel. In zijn prinsenpak.

“Uit mijn rechtszaal”, riep de rechter toen hij de jonge narrenvorst zag. “Maar oom Sjuul kende het wetboek op zijn 

duimpje”, gniffelt Theo. “Hij draagt geen masker, dus is juridisch gezien niet vermomd”, vertelde hij de rechter.

Omdat de stoet links van de weg had gelopen en niet in het midden, werd de optocht beschouwd als een wan-

delende menigte. De prins van Druten werd vrijgesproken en moest alleen 2,50 gulden aan administratiekosten 

betalen.

“We zijn toen met z’n vieren naar De Karseboom gegaan om het te vieren met uitsmijters en jenever”, zegt Theo.

Het werd zo gezellig dat we de laatste bus misten en een taxi moesten nemen. Alles bij elkaar kostte dat avontuur 

mijn vader bijna 60 gulden.

In 1958 richtten de jonge feestneuzen de eerste Drutense carnavalsvereniging op: De Hartenjagers. “We waren al-

lemaal jong en zaten druk achter de meiden aan”, verklaart Van der Geijn deze naam. In 1968 werd dat De Blauwe 

Bok, naar een Duits t.v.-programma waarin Wein, Weib und Gesang de boventoon voerden. In aansluiting op het-

geen de Instuif in voorgaande jaren tijdens het carnaval had ondernomen, ging nu de onlangs opgerichte carna-

valsvereniging “De Blauwe Bok” in het dorp Druten carnaval vieren.

De pogingen om ook de ouderen daarbij te betrekken was zeer geslaagd, ondanks het feit dat carnaval nog een 

nieuwigheid was. Van de vier dagen was de maandagavond speciaal bestemd voor de ouderen (Nu beter bekend 

als “Het Ouwe Wijven Bal”).

De overige carnavalsdagen waren bestemd voor jong en oud. In 1968 werd tevens de eerste carnavalskrant van 

de Blauwe Bok uitgegeven, genaamd “De Wauwelkanter”. Vanaf 1974 zal deze krant voortaan door het leven gaan 

als”Blauwe Bokken”, welke nog steeds elk jaar gratis bij alle drutenaren in de bus valt.

Het ontstaan van de Blauwe Bokken
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gevelbelettering
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zeefdruk

autobelettering
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digitaal printen tot grootformaat

Afdeling Schoonmaak
schoonmaakonderhoud

nieuwbouwreiniging
brand- en roet reiniging

industriële reiniging
glasbewassing

vloeronderhoud

Afdeling Bouwservice
gevelreiniging

leuzenverwijdering
voegen hakken
impregneren

bouw-opruimers
voegen

Schoonmakers & Schoonhouders
Industrieweg 4, 6651 KR Druten

Telefoon (0487) 514 000 / 516 000     Fax (0487) 513 600
Calamiteitennummer: 0487 - 517517

Website www.derksen-burgers.nl

Ook de 

“Blauwe Bokken” 

timmeren met 

hout van Kees.

www.hullenaarhout.nl

Kees van ‘t Hullenaar Hout Elst

Kolk 4, 6662 WE  Elst

Tel: 0481 - 450350

Speciaal geopend voor vakman 

en doe het zelver

zaterdags van 9.00 tot 12.00 uur
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Wiannekes:
v.l.n.r. en van boven naar 
beneden Anne Klaassen, Annika 
Renkens, Caitlin van Beek, 
Jamilla Klaassen, Silke Foekens, 
Guusje Cornelissen, Lieke 
van Rooy, Mirthe Verbruggen, 
Juliëtte van Schaijk

Jeugdhofhouding:
v.l.n.r. Niek van Gendt (AA meester), 
Sigrid Renkens (Page), Sabine van de Klok 
(Jeugdprinses), Jolinde Brouwer (Page), 
Koen Lowiessen (Adjudant)
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Jeugdraad:
v.l.n.r. Tom van Rooy, Mitch van 
Koolwijk, Bart Schiltmans, Niek 
van Gendt (AA meester), Twan 
van Lith, Sigrid Renkens (Page), 
Jesper den Biesen, Sabine van 
de Klok (Jeugdprinses), Bram 
van de Pol , Jolinde Brouwer 
(Page), Joep van de Pol, Koen 
Lowiessen (Adjudant), Jurre 
Foekens, Lucas Arissen, 
Casper Westdijk. 
(Niet op foto Stijn ’t Jong)



Hofhouding:
v.l.n.r. Erik Klaassen (Adjudant), 
Karin Cornelissen (Hofdame), Jeroen 
Beekhuyzen (Opperschenker), Henk 
Cornelissen (Prins), Frank  Jansen 
(Chef de Protocol), Esther de Bruin 
(Hofdame)

Dames Blauwe Bok:
Staand v.l.n.r. Chantal van Rooy, Resy 
van Mulukom, Annemarie Kuijpers, Ardith 
Jansen, Angela van Schadewijk, Monique de 
Vrucht, Chantal Kuijpers, Henk Cornelissen 
(Prins), Anke van de Zandt, Mirjam van de 
Wielen, Femke Eggink, Melanie Drenth, 
Anita van Osenbruggen

Zittend v.l.n.r. Nastasja de Haas, Maaike 
Foekens, Renate Klaassen, Marijke van 
Sonsbeek (niet op foto Annemarie Renkens, 
Saskia de Heuvel)

Bestuur:
v.l.n.r. Erik Klaassen (Adjudant), Sander van 
de zandt (Penningmeester), Frank Jansen 
(Voorzitter), Michel Foekens (Secretaris)
(niet op foto Aswin Janssen, bestuurslid)
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Raad van Elf:
v.l.n.r. Bas van de Zandt, Michel van Rooy, Rino de Haas, Sander van Merwijk, Erik 
Klaassen (Adjudant), Martijn van Sonsbeek, Karin Cornelissen (Hofdame), 
Erik van Osenbruggen, Henk Cornelissen (Prins), Henk van Osenbruggen, Esther de Bruin 
(Hofdame), Frank den Biesen, Louis Poncin, Jeroen van Schadewijk, Joost Hol

Senatoren:
v.l.n.r. Willie van Sonsbeek, 
Chantal Kuijpers, Jeroen Beek-
huyzen, Peter van Mulukom, 
Ewald Janssen, William de 
Heuvel, Hans Renkens. 
(Niet op foto Henri Peters)
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Orde van Oud Prinsen:
v.l.n.r. en van boven naar beneden 
Jan Mooren, Chantal Kuijpers, 
Frank Jansen, Willie van Sonsbeek, 
William de Heuvel, Michel 
Foekens, Jeroen Beekhuyzen, 
Ewald Janssen, Luc Wolters, Henk 
Cornelissen, Theo Roelofs, Peter 
van Mulukom, Jan Vermeulen, 
Aswin Koppers, Cees-Jan van 
Gendt, Johan Klaassen, Henri 
Peters, Cor Koppers, Peter van 
Laar, Hans Renkens, Hans Gubbels, 
Gérard van Woerkom, Sjaak 
Koppers, Jos van de Klok

Orde van Oud Jeugdprinsen:
v.l.n.r. Dylan den Biesen, Jochem Lowiessen, Rutger van de 
Klok, Sven Janssen (Niet op foto Bob Snijders)
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Marikenstraat 20, Nijmegen | Koningstraat 24, Nijmegen

www.dedicatedfashion.nl 

foto is genomen door Stan v/d Hurk

Druten vertegenwoordigd door Hans, Samina, Thomas en Jan

TO FASHION

Drutens bloed volop aanwezig bij Dedicated in Nijmegen
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Vrijdag 28 januari

Jubileum PrinsenTreffen in de Bokkentent naast d’n Bogerd

Aanvang half negen ‘s avonds 

De jubilerende Blauwe Bok ontvangt uit de hele regio Prinsen met hun gevolg en overige genodigden. 

De muziek wordt verzorgd door “Blind Date” en de “Free Style Herrie Kapel”.

Zaterdag 29 januari 

Jubileum Brunch voor het winkelend publiek in Centrum Druten

Aanvang elf uur ’s ochtends

Tussen elf en circa half twee biedt Stichting Karnaval “De Blauwe Bok” het winkelend publiek in Druten 

een heerlijke gratis brunch aan. De buffetten staan opgesteld bij Plus Gubbels, Blokker en het Marktplein.

De Goede Doelen zullen hierbij tevens aanwezig zijn om uitleg te geven omtrent hun activiteiten.

Zaterdag 29 januari

Jubileum Feestavond met een grandioos optreden van René Froger “LIVE IN CONCERT”  

in de Bokkentent naast d’n Bogerd. 

Aanvang half negen ‘s avonds

Veel landgenoten moeten wachten tot de concerten van de “Toppers” om René Froger aan het werk te zien,  

maar iedereen die het 44-jarig jubileum van de Blauwe Bok op spectaculaire wijze wil meevieren kan nu alvast ge-

nieten van één van Nederlands meest bekende artiesten. 

Met dank aan onze jubileumhoofdsponsor Plus Gubbels bieden wij u een fantastische avond met talloze hits van 

René Froger, live door hemzelf ten gehore gebracht.

Kortom een feest waar nog jaren over gesproken zal worden, dit mag je echt niet missen!

Kaarten zijn voor € 22,= per stuk verkrijgbaar bij Plus Gubbels.

Zondag 30 januari

Jubileum Kindermiddag ONE TWO TRIO Kindershow in de Bokkentent naast d’n Bogerd

Aanvang twee uur ‘s middags

De ONE TWO TRIO Kindershow zal menigeen bekend in de oren klinken mede dankzij hun feesthit Hokie Pokie. 

Menig theaterzaal hebben deze zangers reeds plat gespeeld en dit zal hier ongetwijfeld niet anders zijn. Rond dit 

optreden zal ook een spetterende coladisco plaatsvinden. 

Voor kinderen tot 12 jaar zijn toegangskaarten à € 2,50 te koop bij Blokker, Bruna, d’n Bogerd en Plus Gubbels.  

Bij de toegangsprijs is een gratis pannenkoek of portie poffertjes, aangeboden door Rabobank Maas en Waal,  

inbegrepen. Deze middag is mede mogelijk gemaakt door Dutch Spare Parts B.V.

Programma “De Blauwe Bok” 

Druten 2011





Zaterdag 19 februari

Pronkzitting in de Bokkenstal in d’n Bogerd

Aanvang acht uur ‘s avonds

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

avond ingestudeerd. Ook de Wiannekes zullen deze avond present zijn en hun kunsten vertonen. Rond half twaalf 

is het officiële programma voorbij en zal Prins Tsjielp d’n Urste voorop gaan in de polonaise. De muziek wordt ver-

zorgd door de “Free Style Herrie Kapel”.

Zondag 20 februari

Zondagmiddagzitting in de Bokkenstal in d’n Bogerd

Aanvang twee uur ‘s middags

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

middag ingestudeerd. Ook de Wiannekes zullen deze middag present zijn en hun kunsten vertonen. Rond vijf uur is 

het officiële programma voorbij en zal Prins Tsjielp d’n Urste voorop gaan in de polonaise. De muziek wordt ver-

zorgd door de “Free Style Herrie Kapel”.

Dinsdag 22 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. 

Zaterdag 26 februari

Bezoek aan Zorgcentrum De Kasteelhof te Druten

Aanvang twee uur ‘s middags

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

Zaterdag 26 februari

Jeugdsleuteloverdracht in Afferden

Aanvang zeven uur ‘s avonds

Burgemeester van Riswijk zal dit jaar in Afferden tijdens een gevarieerd programma de sleutel uitreiken aan de 

Jeugdprinsen en Prinsessen uit de Gemeente Druten, en dus ook aan onze JeugdPrinses Sabine d’n Urste. 

Woensdag 2 maart

Bezoek aan ’s Heeren Loo te Druten

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

Prins Tsjielp 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. 
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De Party Catering van B&S
voor onvergetelijk maatwerk 
en gastvrijheid.

Carnavalskraker!!!!!
Bij een boeking gemaakt tot 
1e paasdag (op vertoon van 
deze advertentie) eet elke 
elfde persoon geheel gratis 
mee.

Tel. 06-53 23 53 89 | denbiese@kpnmail.nl
Wij wensen iedereen smakelijke en doldwaze dagen toe.

www.biesenschaareman.hyves.nl

Bekend in Druten
en wijde omgeving!

Openingstijden: Ma t/m zo van 14.00u tot 22.00u

La Bardies

Markt 18

6651 BC  Druten

tel. 0487-511505

www.labardies.nl
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Scholenbezoek in Druten

Jeugdprinses Sabine gaat samen met Prins Tsjielp en gevolg een bezoek brengen aan de scholen in 

Druten. Alle kinderen komen zo vast en zeker al helemaal in opperbeste carnavalsstemming. Een wel-

kome aanvulling op het carnavalsprogramma van de scholen. 

Sleuteloverdracht in Afferden

Burgemeester van Riswijk zal dit jaar in het nieuwe Kulturhus te Afferden tijdens een gevarieerd 

programma voor de 2e maal in zijn ambtsperiode de sleutel uitreiken aan de Carnavalsverenigingen 

van de Gemeente Druten. 

Programma “De Blauwe Bok” Druten 2011 

vrijdag 4 maart
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LAURANT
TOTAALBOUW

Druten · 06-28 20 77 65
www.lauranttotaalbouw.nl



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 Prinses Sabine en Prins Tsjielp d’n Urste opgelaten en daarna gaat het hele gezelschap naar 

de Parkweg. Daar start om drie uur de Kwartjesreut. De route van de optocht loopt via de Piet Versloot-

straat, Kattenburg, Hogestraat, Heuvel, Heemradenstraat en Dijkgraafstraat naar d’n Bogerd (ontbin-

ding). Daarna gaan we met z’n allen naar de bokkenstal in d’n Bogerd waar om ongeveer half zes de 

prijsuitreiking zal plaatsvinden. 

Opstellen wagens voor de Kwartjesreut: 

via de Geerstraat naar het startpunt in de Parkweg.

Openingsbal in de Bokkenstal in d’n Bogerd

Aanvang negen uur ‘s avonds

Prins Tsjielp d’n Urste met zijn gevolg zal het Carnaval 2011 openen en het grote feest gaat beginnen. 

“Blind Date” is het orkest voor deze eerste avond in de Bokkenstal. 

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 te verhogen.

Entree 8,50 euro per persoon. De muziek stopt om één uur.

Programma “De Blauwe Bok” Druten 2011 

zaterdag 5 maart
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WWW.FOTODISCOUNTS.NL

leerdam
vlietskant 38-40
0345 - 632 598

leerdam@fotodiscounts.nl

kerkdriel
kromsteeg 3c
0418 - 632 931
kerkdriel@fotodiscounts.nl
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Speciale Jubileum Carnavalsmis

Aanvang half elf ‘s morgens

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

viering in de R.K. kerk bij. 

Jubileum Reünie / Receptie in de Bokkenstal in d’n Bogerd

Aanvang tussen twee en drie uur ’s middags

De gelegenheid bij uitstek om alle oud carnavalsvrienden weer eens te ontmoeten, leutherinneringen op 

te halen en gezellig met zijn allen bij te kletsen.

Aansluitend tot in de kleine uurtjes een supergezellige Oud Hollandse Carnavalshappening, een carna-

valsfeest met alle carnavalskrakers die in 44 jaar “Blauwe Bok” voorbij zijn gekomen.

Programma “De Blauwe Bok” Druten 2011 

zondag 6 maart
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            Garage van Woezik
Onderhoud
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Maas en Waalreut in Horssen

Aanvang één uur ‘s middags

Om precies half twee gaat de Maas en Waalreut van start. Uiteraard zal de Prinsenwagen van de Blauwe 

Bok in deze reut niet ontbreken.

Het Ouwe Wijvenbal in de Bokkenstal in d’n Bogerd

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 Tsjielp d’n Urste en zijn gevolg zullen u niet teleurstellen. Dit grandioze feest duurt tot één uur ‘s 

nachts met live muziek van ”Blind Date” en de “Free Style Herrie Kapel”.

Entree  8,50 euro per persoon.

Programma “De Blauwe Bok” Druten 2011 

maandag 7 maart
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Hogestraat 14a
6651 BK  Druten
Tel. 0487-519885

Mode

  Herenkapsalon  
  H. van Winssen 
  Kattenburg 6   
  Druten 
  (0487) 51 22 39 

S  T  A  A  T  S  L  O  T  E  N

LOTTO  -  TOTO   -  KRASLOTEN

      INDUSTRIEWEG 26   6651 KR  DRUTEN
       TEL: 0487 - 516767   FAX: 0487 - 516514

  MUZIEKKELDER

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

RICKSPORTS 
Hogestr a 59 

Druten 
0487-512545 

www.ricksports.nl 

a  t
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Kindermiddag in de Bokkenstal in d’n Bogerd

Aanvang twee uur ’s middags

Jeugdprinses Sabine d’n Urste en Prins Tsjielp d’n Urste ontvangen de jeugd van Druten in de bokken-

stal. Op het programma staan o.a.:

 *Een echte discotheek met veel leuke kinderliedjes

 *Lekker feesten, hossen, dansen en veel lol maken

Confettifeest in de Bokkenstal in d’n Bogerd

Aanvang ’s middags om elf minuten over vier

Om precies elf minuten over vier zal Prins Tsjielp d’n Urste het Confettifeest offi cieel openen.

De complete carnavalsclub zal middels de “Bokverbranding” om elf minuten over zeven op gepaste 

wijze het carnaval gaan afsluiten.

Programma “De Blauwe Bok” Druten 2011 

dinsdag 8 maart
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Kom genieten van onze “Optie Special” drie gangen voor € 29.95 keuze uit 
de gehele kaart. Verras Uw vrienden of zakenrelaties, geef een etentje weg! 

U bepaald zelf de waarde van onze Optie cheque.
Openingstijden dinsdag t/m donderdag vanaf 16.00-23.00

Vrijdag en zaterdag 12.00-02.00
Maandag alleen op reservering
Keuken open van 12.00-21.00

Hogestraat 5 6651 BD Druten
Telefoon 0487-523931  www.dn-optie.nl e-mail: info@dn-optie.nl

Kerkepas 16a
6651 JJ Druten

Tel. 0487-518581
Fax 0487-518587

info@estetica.nl
www.estetica.nl

Scharenburg 19 - Druten
Tel.: 0487 - 560 788
www.gall.nl

Zandstraat 127a
Beneden-Leeuwen

Tel. 0487 - 591 083

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

Wij wensen u
 

veel car
navalspl

ezier!!



53

Programma “De Blauwe Bok” Druten 2011 

woensdag 9 maart
Askruisje halen

De complete carnavalsclub woont de Eucharistieviering in de R.K. kerk bij. 

Haringhappen bij Grand Café d’n Optie

Aanvang circa vier uur ‘s middags

Gezellig naborrelen met de complete carnavalsvereniging, daarna moe maar voldaan huiswaarts en weer 

een jaar geduld hebben.



www.markusmuziek.nl

Kerkeland 10a
6651  KN  DRUTEN

Tel: 0487-512036
Fax: 0487-512162

wenst u een mooie carnaval toe

DEKKERS, keurslager

Onbetwist 
Carnavalsspecialist!!
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Hallo Blauwe Bokken en Geiten,

Wat is het jaar toch snel omgevlogen. Vorig jaar 

werd ik tot jeugdprins gekozen en nu heb ik mijn 

prinsenpak alweer ingeleverd. Maar van de Blauwe 

Bok heb ik geleerd: “Prins blijf je voor het hele 

leven!”

Wat was het spannende avond toen ik door 

Chantarazzi tot Prins werd getoverd. Dylan werd 

mijn adjudant en mijn pages waren Sabine en 

Manon. Later op de avond werd Prins Michel geko-

zen. Vanaf dat moment heb ik alleen maar genoten 

van alles wat er dan op je af komt. En dat is niet 

weinig! Al wist ik natuurlijk van mijn broer Jochem 

wat er zo’n beetje komen zou.  Maar om het dan 

echt zelf mee te maken is fantastisch!

Het begon al met het versieren van ons huis. “s 

Avonds in het donker en in de kou werden de 

blauwe bokken en de vlaggetjes aan het huis ge-

maakt. Ook werd er een vlaggenmast geplaatst in 

de tuin.

Eind januari, barstte het carnavalsgebeuren los. 

Het begon met de pronkzitting, wat een avond…..

In de week daarna gingen we naar verpleeghuis 

Elisabeth, “s Heerenloo (wat wordt daar gefeest 

zeg!) en naar zorgcentrum De Kasteelhof. Stuk 

voor stuk gezellige optredens met leuke sketches. 

Dan de jeugdsleuteloverdracht bij de Streupers in 

Horssen, dat was erg bijzonder. Alle jeugdprinsen 

uit de gemeente Druten hadden daar iets over 

elkaar te zeggen. Maar Burgemeester van Riswijk 

had toch echt het laatste woord. Hij had zich goed 

voorbereid en wist over iedere prins wat grappigs 

te vertellen. 

En dan carnavalsvrijdag. Het scholenbezoek stond 

op het programma. Als verrassing kwam meneer 

Raymond met mijn klas en de jeugdraad mij thuis 

ophalen, om samen aan de carnaval te beginnen. 

De vlag werd gehesen en er werden heel veel con-

fettikanonnen afgeschoten. Dit vond ik echt super! 

De tuin heeft nog maanden geglinsterd van de 

snippers. Dan op weg naar school zijn we nog 

gauw langs mijn 

oma gereden, 

dat lag toch op 

de route. Om 

dan echt op 

de jeugdprin-

senwagen te 

staan met 

zijn allen dat 

ik toch wel 

kicken. Wat was het een 

feest om met al je schoolkinderen carnaval 

te vieren in de Wielewaal.

Zaterdagmiddag zijn we begonnen met de vlag 

bij het gemeentehuis te hijsen en alle ballonnen 

op te laten. Daarna begon de kwartjesreut, een 

gezellige bonte stoet door Druten heen. En maar 

zwaaien naar al die mensen langs de route. Na de 

mooie mis op zondagmorgen zijn we lekker gaan 

eten in de blokhut. Maandag de grote streekreut 

die ook nog in Druten was. Wat een mensen, wat 

een kleuren en wat een feest was dat! Dinsdagoch-

tend kwam de raad van Elf en de jeugdraad bij ons 

brunchen, daarna zijn we heerlijk gaan hossen bij 

de kindermiddag en het confettibal. En toen was 

het ineens alweer dinsdagavond. Het carnaval was 

al bijna voorbij. “s Avonds hebben we voor de kerk 

de bok verbrand. Woensdagmiddag zijn we nog 

naar de kerk geweest om een askruisje te halen 

en daarna zijn we haring gaan happen. Die vond ik 

niet zo lekker, de chocomel smaakte me beter. 

Tot slot wil ik iedereen van de Blauwe Bok bedan-

ken voor het geweldige jaar! Speciaal wil ik Prins 

Michel en natuurlijk mijn hofhouding, Dylan, Sabine 

en Manon bedanken voor al jullie gezelligheid en 

hulp. Ik zal dit nooit vergeten.

Ik wens Prins Tjilp en jeugdprinses Sabine ook zo’n 

geweldig jaar toe als Michel en ik hebben gehad.

Maar dat zal zeker lukken met dit jubileumjaar.

BEDANKT!!!!

ex-Jeugdprins Koen

Afscheidswoord 

ex-Jeugdprins Koen
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Beste Bokken en Geiten,

Het zit er al weer op maar wat was het fantastisch om Prins Carnaval 

van De Blauwe Bok te mogen zijn! Ik moet er eerlijk bij zeggen dat ik 

dit van tevoren niet had verwacht.  Ja, het was me van tevoren wel 

verteld maar zoiets moet je gewoon een keer beleven. Daar  sta je 

dan bovenin de prinsenwagen tijdens de mooie Kwartjesreut op 

zaterdag en dan mag je dat met de overweldigende Streekreut 

(met mijn schatje naast me) op de maandag nog even een keer 

overdoen. De Bokkentent liep niet alleen na allebei de reuten stampvol, maar 

tijdens de feestavonden puilde de stal elke keer weer uit en was het weer oergezellig. Ook de 

kindermiddag met confettibal was één groot feest. Op die dag was natuurlijk mijn vriendje Jeugdprins 

Koen de baas. Koen jongen, wat heb je het goed gedaan en wat heb je er van genoten! Steeds als ik 

je ergens zag staan, stond je daar te glunderen. Ik ben trots op z’n geweldige Jeugdprins als jij bent 

geweest tijdens mijn eigen regeerperiode! Ook de vooravonden waren super. Zoals bijvoorbeeld de 

Pronkzitting en Zondagmiddagzitting, die we voortaan, zoals alle activiteiten, in de nieuwe Bokkenstal 

D’n Bogerd zullen gaan houden. En ik heb daar hoge verwachtingen van met zo’n fantastisch podium 

en zo’n mooie feestzaal. Dat zal voor iedereen wel even wennen zijn maar ik weet zeker dat het in die 

nieuwe Bokkenstal ook weer een schitterend feest zal gaan worden. Verder zou ik nog zoveel mensen 

apart willen bedanken, maar ik ben bang dat de redactie van deze krant dan het een en ander gaat 

schrappen, dus bij deze iedereen van binnen en buiten de Blauwe Bok die meegewerkt heeft aan 

carnaval 2009/2010, KEI BEDANKT!!!  Dan nu op naar ons 44-jarig jubileum. Voor dat carnavalsjaar wil ik 

Prins Tsjielp en Jeugdprinses Sabine met hun hele hofhouding enorm veel succes en minstens net zoveel 

plezier als ik samen met Koen heb gehad wensen! Maar dat gaat zeker goed komen, want met veel leut 

en lol is niks hen te dol en met zulke kanjers als Prins en Jeugdp rinses wordt Carnaval in 2011 zeker 

één groot succes! Dan sluit ik voor de laatste keer nog maar eens af met mijn eigen lijfspreuk van het 

afgelopen Carnavalsjaar:

Als je maar leut hebt! Alaaf, ex-Prins Michel d’n Urste.

         

Afscheidswoord 

ex-Prins Michel
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Kwartjesreut

2010
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* Voor bedrijf en particulier

* Totaalafbouw metal-stud wand en plafond

* Prettige carnaval en veel leut

 

Meerkamp 11 Druten | info@virobinnenafbouw.nl

www.virobinnenafbouw.nl

Expresso 

Sandwich

Esprit

Geisha

Carbone

Vive Maria

Dehry

Il Dolce

Not The Same

Bekijk de 
nieuwste
Collecties!

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

Energieweg 5

6651 KT Druten

Telefoon 0487 - 512 111



Jouw thuis,
        Jouw feestje!

Vorig joar in de reut de pineut,
moar echt woar: 
    een super woningtherapeut!

ve

rkocht

Raadhuisstraat  37A
Voor meer info: www.huizenzo.nl     0487-518510

Int. tr



VAN DE KAMP bvVAN DE KAMP bv
DRUTEN HOLLAND

INTERNATIONAAL
TRANSPORTBEDRIJF

Industrieweg 16 6651 KR  Druten
Postbus 20 6650 AA  Druten

Prins Tsjielp en zijn Hofdames danken iedereen die op hen gestemd heeft 

en wensen iedereen een gezellig carnaval 2011!!



MEER DAN 
ALLEEN 
COMMUNICATIE

ComPlus, het marketing- en communicatie 
adviesbureau in Druten dat al uw marketing 
en communicatiezaken voor u regelt. 
Gebaseerd op jarenlange ervaring uit het 
bedrijfsleven.

Evenals ervoor en erna verzorgen en regelen 
wij tijdens carnaval meer dan alleen com-
municatie!

Laat mij uw marketing en communicatie 
regelen.
ComPlus, Louis Poncin

Ooievaarstraat 13 | 6651 XX  Druten
Tel. 0487-519983 / 06-10238103
E-mail: lponcin@compluscom.nl
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Drukwerk & Communicatie

www.weemen.nl

Wij hebben 
oog voor detail.

Dat merk je.



www.rosler.nl

The future in 
surface finishing!  

Innovatieve oplossingen van de marktleider 
op het gebied van oppervlaktetechnieken

Glijslijpen (trommelen)  Stralen  Staalconservering 
Shotpeening  Reinigen  Proceswaterrecycling

RÖSLER Benelux B.V.  Reggestraat 18  NL-5347 JG Oss  Postbus 829  NL-5340 AV Oss 
Tel.: +31/412/646600  Fax: +31/412/646046  info@rosler.nl

65

DRUTEN
Wens u een hele 
fi jne carnaval!!



U koopt toch ook bij onze adverteerders?

Stichting Karnaval “De Blauwe Bok” is een paar jaar geleden begonnen met het werven van donateurs. 

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 18 december 2010.

1e prijs

waardebon € 150,00

te besteden bij

De Bruin Exclusief Slapen

Druten

nr.  3187

gewonnen door:

Kersten

Korte Akker 148, Druten

5e prijs

waardebon € 20,00

te besteden bij

Bloemisterij ‘t Stekkie

 nr.  0724

gewonnen door:

W. vd Bogaard

Elshof 31, Druten

2e prijs

Trolbeads armband

t.w.v. € 137,00 

te besteden bij

van Woerkom Juweliers

nr.  0651

gewonnen door:

H. Reuser/P. vd Heeijden

Hoogstuk 88, Druten

3e prijs

vrijkaarten voor 2 pers. 

carnaval 2011

Openingsbal / Ouwewijvenbal 

nr.  0978

gewonnen door:

F. Stevens

Heuvel 50, Druten

4e prijs

waardebon € 25,00

te besteden bij

Broeklynn Herenmode

nr.  2147

gewonnen door:

Reijers

Stationstraat 25, Druten

6e prijs

waardebon € 20,00

te besteden bij

El Bocadillo

nr. 3242

gewonnen door:

G.J. van Hout

Heersweg 20d, Druten

7e prijs

waardebon € 20,00

te besteden bij

v/d Zand Textiel

nr.  2184

gewonnen door:

L.G.H. Scholtus

Citatiestraat 17, Druten

hogestraat 42b  druten
telefoon 0487-512 362
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        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


