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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 Boldersho  aan,
Ridder in de orde van de Ambulancehulpverlening,

Verklaren hierbij ….

Dat wij al in November de of  ciële aftrap hebben gegeven,
zodat u een daverend carnavalsseizoen 2011-2012 kunt gaan beleven.

Dat niemand ons dit jaar kan beletten,
om de zieken en ouderen extra in het zonnetje te zetten.

Dat iedereen verkleed naar de Bokkenstal zal komen,
En we hossen tot het water van je gezicht zal stromen.

Dit jaar tijdens carnaval gin gezeur en gin gezeik, 
wij gaon alléén mar feest vieren in het Bokkenrijk.

Dat wij de jeugd tijdens het Carnaval gaan eren, 
Carnaval iets is, wat je al vroeg moet leren.

Dat ik u als Prins wil vragen, 
alleen plezier te maken, deze carnavalsdagen.

Dat u mij een Streekreut zult geven als nooit tevoren,
Met muziek die géén pijn doet aan ieders oren.

Dat als de noten van de Free Style Herrie Kapel door de lucht heen gaan, 
u eerst de polonaise doet en daarna pas aan de tap gaat staan.

Dat wij deze carnaval het niet gaan hebben over lijnen, 
door het vele hossen zullen de kilo s vanzelf verdwijnen.

Dat ik u wens, veel carnavalsplezier, maar vergeet één ding niet….. 
de Prins drinkt, met mate, ook best graag bier!! 

Dat Carnaval in Maos en Waole, één groot feest is vur allemaole!!!

  ‘n 3 werf Alaaf,
  Prins Arno D n Urste

Proclamatie  Wij, Prins Arno d n Urste



Versier
hetZelf

Workshop goudsmeden

Maak zelf een echt zilveren sieraad!

Voor meer informatie:
www.versierhetzelf.nl of bel: 06 26 86 85 72
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Kerk en Carnaval
Het was Lieke erg tegengevallen. Ze had zo gehoopt om hofdame te mogen zijn bij het carnavalsfeest op 

school. Maar niks, geen schijn van kans. Verdrietig en boos zat ze thuis in de kamer, toen ze haar moe-

der iets hoorde zeggen over de Carnavalsmis. Ze veerde op. “Mamma, misschien kan ik dat nog worden, 

Miss Carnaval”. Verbaasd kijkt moeder haar aan. “Dat zei u net zelf , de Carnavals Miss.” 

“Och kind, dat is dat we met Carnaval zondags naar de kerk gaan.”  Lieke weer boos:  “Doe niet zo 

fl auw, carnaval heeft toch niks met de kerk te maken”. 

“Ik was eigenlijk wel blij”, vertrouwde de moeder me later toe: “dat ons Lieke te chagrijnig was om me te 

vragen het uit te leggen, want ik zou het niet precies geweten hebben wat Kerk en Carnaval met elkaar 

te maken hebben.” “Nou, precies weet ik het ook niet, hoor”, kon ik haar geruststellen: “want Carnaval 

heeft een heel lange, oude geschiedenis”. 

“Maar ik kan wel iets zeggen over ‘hoe het zo gekomen is’.  Voor wie probeert het werkelijk te begrijpen, 

begin ik het liefst bij Pasen. 

Want Pasen is het grootste feest van het christendom, van onze Kerk. Dan vieren we Jezus’ Verrijzenis. 

Dan vieren we dat ons mensenleven voor God te belangrijk is om verloren te kunnen gaan, dan vieren we 

dat ons mensenleven eeuwige waarde heeft. Pasen is het feest van het Léven.

En zo’n groot en belangrijk feest moet worden voorbereid. Dat vraagt om bezinning: leven we wel als 

mensen die Gods eeuwigheid waard zijn? Die bezinning duurt Veertig Dagen. Het is de tijd van het grote 

Vasten – een tijd waarin men vanouds soberder  gaat leven dan gebruikelijk. Men eet minder en ontzegt 

zich genoegens. In alle godsdiensten is men er van overtuigd dat vasten helpt om dichter bij jezelf en 

dichter bij God te komen. Denk maar aan de Ramadan.

Vroeger werd er gedurende Veertig Dagen geen vlees gegeten. Maar in de tijd toen er nog geen diepvries 

bestond moest het vlees wel opgemaakt worden vóór de Vastentijd begon. Dat deed men op de avond 

voor Aswoensdag: er werd nog eens lekker gegeten, vooral vlees, maar ook de andere lekkere dingen 

die gedurende Veertig Dagen toch niet goed zou blijven. Die avond van dat lekkere eten heet “Vasten-

avond”. En die Vastenavond is in de loop van de geschiedenis uitgegroeid tot een groot feest van drie 

dagen: Carnaval. Carnaval is dus eigenlijk niets anders dan nog eens fl ink eten en drinken voordat men 

gaat vasten.

De Veertig Dagen beginnen met Aswoensdag. 

We krijgen een Askruisje. Omdat we maar al te goed beseffen dat niemand van ons helemaal leeft zo-

als het eigenlijk zou moeten. Daarom is die tijd van bezinning ook een tijd van bekering, van ommekeer. 

Teken daarvan is de as die in vroeger dagen over het hoofd werd gestrooid, en dat we nu nog kennen als 

Askruisje. Het zegt dat we spijt hebben van de fouten die we in dit leven maken, het zegt dat we bereid 

zijn ons leven te beteren”.

De moeder van Lieke had dit alles geduldig aangehoord. “Ik weet niet of ik dat ons Lieke allemaal zo uit 

zou kunnen leggen. Maar ik denk dat ik het snap: Carnaval vieren zonder Kerk, is zoiets als zwemmen 

zonder water.” “Eh, nou ja, eh, zoiets misschien”. 

“In ieder geval tot ziens in de kerk”. “Zeker, en ik hoop dat Miss Carnaval mee komt”. 

Pater Ad Blommerde, pastoor
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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 45
januari 2012

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”

Wij wensen u een gezellige carnaval toe!

www.weemen.nl

Drukwerk & Communicatie

Haps - Boxmeer - Druten - Horst



Voorwoord Voorzitter
Carnaval 2012, een feest voor iedereen

Voor cv De Blauwe Bok is carnaval eigenlijk al lang begon-

nen. En dat is echt niet alleen omdat we een zeer geslaagde 

Prinsbekendmakingsavond in november afgelopen jaar heb-

ben gehad, waarbij wij met trots en al heel veel plezier Jeugd-

prins Jurre d’n Urste en Prins Arno d’n Urste met hun gevolgen 

hebben gepresenteerd. Nee, ik denk dan meer aan al die dagen 

en avonden, waarop de leden van De Blauwe Bok in commissies 

of met z’n allen alles voorbereiden en zitten te regelen om carnaval 

in Druten elk jaar weer tot een feestelijk  hoogtepunt te maken. Want ik 

kan u verzekeren dat er toch heel wat achter de schermen komt kijken om alles in goede banen 

te leiden. Van de gehele organisatie van de Streekreut tot overleggen met de gemeente, van het maken 

van een Bokkenkrant als deze tot het regelen van alle organisatorische zaken met onze partners van 

cultureel centrum D’n Bogerd. Daar zal immers voor de tweede jaar op rij onze Residentie en Bokken-

stal geopend zijn met carnaval. En ik vertrouw er helemaal op dat het weer minstens zo gezellig en druk 

wordt als afgelopen carnavalsseizoen.

Er is ook veel tijd en energie gestoken in het realiseren van een stuk veiligheid bij al onze evenementen 

en het beheersbaar maken van het alcoholgebruik tijdens met name de reuten. Iets drinken kan natuur-

lijk, maar laat het niet tot excessen leiden. Want dan is het niet langer leuk voor zowel publiek als deel-

nemers. En dan is het voor de vele vrijwilligers en leden van de Blauwe Bok geen feest meer.

En daar gaat het tenslotte om met carnaval: met z’n allen plezier maken, van jong tot oud, van ’s och-

tends vroeg tot ’s avonds laat. Gewoon lekker feesten met respect voor elkaar en ook een brok waarde-

ring voor het vele werk van de mensen van de Blauwe Bok achter de schermen. Dan zal carnaval 2012 

voor iedereen super geslaagd zijn en kunnen we allemaal na 22 februari 1 conclusie trekken: Het was 

super, het was een feest voor iedereen!

Frank Jansen 

Voorzitter

Prins Tsjielp dankt deze adverteerder van het eerste uur!
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Juwelier,
Juweelstraat 1,

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

www.elbocadillo.nl

van Heemstraweg 31, 6658 KE  Beneden-Leeuwen
tel. 0487-591351, www.hetgenoegen.nl
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Alaaf Blauwe Bokken
Met genoegen schrijf ik ook dit jaar een voor-

woord voor de Bokkenkrant. Zoals gebruikelijk ben ik ook nu weer ruim van 

tevoren geïnformeerd over de plannen van de vereniging voor het komende car-

navalsseizoen. En da’s heel plezierig omdat je op die manier als burgemeester be-

trokken blijft bij het wel en wee en inspiratie opdoet voor het aan te leveren stukje 

tekst. Maar dit jaar gooide ik de ‘kont tegen de krib’. (Nu hoor ik een enkeling onder 

u denken: “da’s knap met die verlaagde kribben van tegenwoordig”, maar met deze 

uitdrukking sluit ik aan op het gedrag van onder andere koppige bokken in een stal).

Want er werd mij gevraagd om aandacht te vragen voor het gebruik van alcohol tijdens carnaval. En dat doe ik dus 

niet. Niet voor niets schreef Simon Carmiggelt jaren geleden al: 

“De geheelonthouder heeft gelijk en alleen de drinker weet waarom”. 

De meesten van u weten precies wat ik over dit onderwerp zou gaan zeggen en dat vergroot de kans dat u dit stukje 

leest niet. Daardoor loop ik dan het risico dat u mijn complimenten voor uw vereniging zou missen. En mijn wens 

dat dit jaar respectvol wordt omgegaan met de vele vrijwilligers die de Kwartjesreut en de Streekreut in goede banen 

moeten leiden. 

Maar vooral ook mijn belangrijkste boodschap zou u dan missen. Ik wens u namelijk een prachtig carnaval toe waar-

bij de tradities van verbroedering en samen feest vieren als vanouds hand in hand gaan. 

Lucien van Riswijk

Burgemeester

En het dreunt maar door in mijn hoofd..  “bij ons staat op de keukendeur, lalalalalala…”.  Ik  

ken van de oude carnavalskraker alleen maar de eerste paar woorden, maar dat maakt niet 

uit, het lied heeft zich in me vastgezet en ik kom er niet van af.  In de auto zet ik Radio 4 

extra hard met Bach en Beethoven, maar zodra ik uitstap, gaat het weer van “bij ons staat 

…”. Ik weet wel hoe het komt. Vanmorgen hadden we het over Carnaval en meteen begon 

het te zingen in me. Gek. Of misschien ook niet zó gek. Want carnaval kun je je moeilijk 

voorstellen zonder carnavalshit of zonder dweilorkest. Carnaval, daar zit muziek in….

Carnaval is het feest van vreugde, van onbekommerd plezier, van lachen om de econo-

mische crisis, van grappen maken over serieuze zaken, van misschien soms glimlachen 

door je tranen heen. Want hoe moeilijk en verdrietig het ook kan zijn: het leven is het 

óók waard om gevierd te worden. Er zit muziek in, in het leven. Er is iets moois van te maken. Dat is 

Carnaval. Het feest van het leven dat de moeite waard is.

Voor mij heeft dat alles te maken met mijn optimistisch geloof dat het leven ondanks alles goed is, van een 

oneindige, eeuwige, waarde.  

Er zit muziek in…. in het leven. Dat gaan we vieren, dat is het thema van de Carnavalsmis op zondag 19 februari 

om 9.30 uur in onze Ewaldenkerk. Vertellend, biddend, zingend. Ja, natuurlijk gaan we zingen. O, nee, asjeblieft niet 

“bij ons staat op de keukendeur..”, maar wel andere prachtige en gezellige liederen. 

Ik wens alle bokken en geiten, alle carnavalsvierders, prachtige dagen, een mooi, muzikaal, carnaval. 

Pater Ad Blommerde, pastoor
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Prins Arno d’n Urste
Beste Mede-carnavallers van Druute, beste Bokken 

en Geiten, 

Carnaval in Maos en Waole, is een groot feest 

vur allemaole!! 

Met deze leus ben ik op de prinsverkiezing aan 

de carnaval begonnen. Vol trots kan ik u vertellen 

dat (na een leuke aanloop met mijn 10 medekan-

didaten) ik het geweldig vind, dat ik aankomend 

carnaval de scepter over het Bokkenrijk mag 

zwaaien.  Carnaval is mij niet onbekend. Mijn vader 

is ook Prins Carnaval geweest bij de Blauwe Bok. 

Jarenlang heb ik vroeger als kind met de buurtver-

eniging van de Molenstraat mee gedaan met een 

carnavalswagen in Druten. Daarnaast ben ik 22 jaar 

muzikant geweest bij dweilorkest De Knaoiers in 

Puifl ijk en ben ik nu samen met Irma van Woerkom 

de initiatiefnemer van de carnavalsactiviteit in onze 

buurtvereniging Boldershof, waar in grote getale 

gehoor aan wordt gegeven. Vorig jaar zelfs éérste 

geworden in de kwartjesreut (cat. Wagens). En 

dan natuurlijk  De Gérano’s! Dit jaar zingen wij ons 

nieuwe nummer “Carnaval vier ik in Maos en Waole 
“ wat ik op veel plekken hoop terug te horen tijdens 

dit carnavalsjaar. De mp3 is gratis te downloaden 

op www.degeranos.nl . Afgelopen jaar was het 44 

jarig bestaan van CV de Blauwe Bok en dat is niet 

ongemerkt voorbij gegaan . Met Prins Tsjielp als de 

jubilerende Prins en Prinses Sabine als jubilerende 

Jeugdprinses heeft de Blauwe Bok een geweldig 

carnavalsjaar achter de rug waar ik mijn compli-

menten over wil uitspreken! Op de reünie kwam ik 

de carnavalskrant tegen van de tijd dat mijn vader 

Prins is geweest. Niet één maar twee kranten hin-

gen aan de wand van het jaar 1978 en 1979. Twéé 

jaar, waarvan één tijdens het 11- jarig jubileum, was 

hij onder de naam ” Prins John d’n Urste” heerser 

over het Bokkenrijk. Ik zie mijn vader “Prins John 

d’n urste” als groot voorbeeld en zal ervoor zorgen 

dat ik me als een waardig Prins, zoals hij, zal gaan 

presenteren. De scepter die mijn vader droeg tijdens 

carnaval heb ik laten namaken. 

Met een eigen ontworpen pronkstuk erop, kan 

voor mij carnaval niet kapot! Nu gaan we een begin 

maken aan carna-

valsjaar 2012 samen 

met mijn hofdame 

Paulien, pages 

Irma en Nicolette, 

Adjudant Erik, 

Chef de Proto-

col Gérard en 

opperschenker 

Henk. Ook zal 

Jeugdprins Jurre samen 

met zijn Hofhouding niet van mijn zijde wij-

ken want ik heb met hem afgesproken dat wij deze 

carnaval “samen gaan KnAlleuUuUuUu”

D’n Bogerd zal net als vorig jaar weer worden 

omgetoverd als de Bokkenstal van de Blauwe Bok. 

Ik kijk er naar uit om u daar te kunnen begroeten 

tijdens één of meerdere carnavalsdagen. De Blauwe 

Bok heeft  weer een pracht van een programma in 

elkaar gezet en ik kan u vertellen dat alle activitei-

ten dit jaar in ons eige Druute zullen plaats vinden. 

De Free Style Herrie Kapel heeft me toegezegd 

ervoor te zorgen dat carnaval zal gaan klinken zoals 

carnaval hoort te klinken, en dat ik af en toe een 

keertje met hun mag mee gaan Foempen!!!! Ik hou 

ze er aan!!! Voor wat er verder allemaal nog staat te 

gebeuren, verwijs ik u graag naar het programma 

verderop in deze mooie carnavals krant.

Afsluitend wil ik nog kwijt dat carnaval een feest is 

wat we samen op een verrekte mooie manier moe-

ten vieren, zonder gezeur of gezeik!

Samen met U, mijn eigen hofhouding, Jeugdprins 

Jurre en zijn gevolg, Raad van Elf, Senatoren, 

Bestuur, Ereleden, President, Orde Van Oud Prinsen, 

De Wiannekes, De Vrouwen en ons eigen Free Style 

Herrie Kapel… …wordt carnaval één groot feest!!

Een hele fi jne Carnaval toegewenst!

 ‘n 3 werf Alaaf!!

Prins Arno D’n Urste

-
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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



Jeugdprins Jurre
d’n Urste
Beste Bokken en Geiten,

Verschiet maar niet, ik ben het Prins Jurre d’n Ur-

ste. Graag wil ik mezelf voorstellen. Mijn naam is 

Jurre Foekens, ik ben 12 jaar en ik zit in groep 8b 

van de Appelhof. Ja, jullie lezen het goed: dit jaar 

voor het eerst een Prins van de Appelhof!! Carna-

val is mij met de paplepel ingegoten. Mijn opa was 

Prins Arnold d’n Urste bij de Torenuilen. Zelf kom 

ik uit een echte Blauwe Bokken familie.  Mijn vader 

is ex Prins Michel en mijn moeder is berucht van 

de Vrolijke Froalie. Ik heb ook nog een zusje, zij 

heet Silke en danst bij de Wiannekes. Ik voetbal bij 

de D3 van DIO en ik ben dol op gamen. Ik heb er 

super zin in om samen met mijn 2 pages Brechje 

en Jennifer, adje Lars, chefke Jesper, AA meesters 

Bart en Casper en een raad van 17 er een groot 

feest van te maken. Het is een super grote club 

dit jaar, met heel veel meisjes. Wij jongens zitten 

goed!! Prins Arno d’n Urste zegt steeds dat we 

samen gaan KNALLUH en dat gaan we ook zeker 

doen, maar dit gaat niet 

lukken zonder jullie!! 

Op dinsdagmiddag is de 

kindermiddag, dan ben 

ik de baas!! Samen met 

mijn Hofhouding en Raad 

gaan we er voor zorgen dat het dak eraf gaat. 

De kindermiddag gaat altijd over in het confetti-

feest en dat is ook een ontzettend gaaf feestje. 

Ik hoop dat jullie allemaal komen, maar ik hoop 

jullie natuurlijk ook te zien met andere activiteiten, 

zoals de Kwartjesreut en de Streekreut in Druten. 

Prinses Sabine heeft het vorig jaar super goed ge-

daan en nu is het mijn beurt. Volgens papa is het 

fantastisch om Prins te zijn, dit ga ik nu beleven. 

Laat de carnaval maar komen!! Drie maal alaaf en 

dan sluit ik af met mijn lijfspreuk: 

Voor mij geen Redbull, Prins zijn geeft mij vleugels.

Prins Jurre d’n Urste.

 

aatdat het dak eraf ga

Iedere dinsdag repeteert een gezellige groep en-

thousiaste muzikanten in het Bondsgebouw aan de 

Kattenburg in Druten. Deze groep muzikanten 

noemen zichzelf de Free Style Herrie Kapel. De 

Free Style Herrie Kapel (FSHK) is lang geleden 

ontstaan als hofkapel van c.v. De Blauwe Bok. 

Toen noemden zij zichzelf nog Boemmelbokken, 

maar sinds 1989 noemen zij zich Free Style Herrie 

Kapel. Nog steeds zijn zij als hofkapel betrokken bij 

c.v. De Blauwe Bok, maar laat zich verder door het 

gehele land horen op diverse festivals, braderieën 

en feesten. Maar niet alleen in Nederland. Ook in 

Duitsland is de kapel regelmatig te vinden op o.a. 

Oktoberfesten, Schutzenfesten en anderen festi-

vals. Tijdens carnaval is de agenda volgeboekt en 

worden de nodige kilometers gemaakt. De kapel 

loopt bijna iedere dag  van de carnaval mee in op-

tochten in Nederland en in Duitsland. 

Na de kou buiten warmen zij zich graag op door 

ook in de kroeg of tent een set (of meerdere) te 

spelen. Het repertoire is zeer gevarieerd. Frans 

Duijts, De Golden Earring, Abba, Guns on Roses 

en Black Eyed Peas. Dansnummers, meezingers, 

polonaises en rock. Alles kan bij de Free Style Her-

rie Kapel. De kapel is dan ook perfect in staat in te 

spelen op de wensen van het publiek, waardoor zij 

keer op keer de tent op z’n kop zet.

Wilt u meer weten over de Free Style Herrie Kapel 

dan kunt u een kijkje nemen op de site 

(www.fshk.nl), Facebook (Free Style Herrie Kapel) 

of contact opnemen via info@fshk.nl.

Ook bent u van harte welkom om tijdens de repeti-

tie een kijkje te komen nemen. 

(Dinsdags 20.00 – 22.00 uur)

De Free Style Herrie Kapel 
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www.broeklynn.nl

HERENMODE
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Zandstraat 106a,

Nu al 37 jaar in Druten!

Fruitige Carnaval
gewenst!ens

CCtiggF
av

t
W.J.M. de Kleijn  
Fruitcommissies BV
Nieuwstraat 16   nl 
6651 AB Druten

Tel +31 (0) 487 - 51 60 86
Fax +31 (0) 487 - 51 67  7 1
Mob +31 (0) 6 - 51 599 807
e-mail info@fruitcomm.nl



Klepperheide 12
6651 KM  Druten 
Telefoon 0487 - 517 673
Fax 0487 - 511 945

Mobiel 06 511 171 37
E-mail info@mooimakerij.nl

www.mooimakerij.nl



 



Kerkeland 9c, 6651 KN  Druten  |  Telefoon: +31 (0)487 510618  |  www.oliveira.nu

WIJ WENSEN PRINS ARNO EN JEUGDPRINS JURRE 
EEN GEWELDIGE CARNAVAL TOE!!
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St. Josephstraat 5
6658 DM  Beneden-Leeuwen

Tel. 0487-592583



  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 Aannemersbedrijf 
QuartzQuartz

Margrietstraat 33Margrietstraat 33

6621 BV Dreumel6621 BV Dreumel

0487-5715340487-571534
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    Voor al uw ijzer en RVS werk!



Platinawerf 20b



www.klokgroep.nl
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Programma “De Blauwe Bok” 
Druten 2012
Zaterdag 28 januari

Pronkzitting in De Bokkenstal in cultureel centrum D’n Bogerd

Aanvang acht uur ‘s avonds

Prins Arno d’n Urste en Jeugdprins Jurre d’n Urste met hun gevolg ontvangen alle carnavalisten en 

andere belangstellenden uit Druten in De Bokkenstal. 

“De Blauwe Bok” brengt weer een spetterend en gevarieerd programma met zang, dans, cabaret en 

andere vormen van entertainment.

Ook de Wiannekes zullen deze avond present zijn en hun beste beentjes voorzetten. 

Om ongeveer half twaalf is het offi ciële programma voorbij en zal Prins Arno d’n Urste voorop gaan in de 

polonaise. De gehele avond wordt muzikaal omlijst door de “Free Style Herrie Kapel”, die het dak er weer 

van af zullen spelen.

Zondag 29 januari

Zondagmiddagzitting in De Bokkenstal

Aanvang twee uur ‘s middags

Prins Arno d’n Urste en Jeugdprins Jurre d’n Urste met hun gevolg ontvangen alle belangstellenden uit 

Druten. 

“De Blauwe Bok” brengt weer een gevarieerd programma met zang, dans en cabaret en heeft net als 

andere jaren diverse stukjes speciaal voor deze middag ingestudeerd. 

Ook de Wiannekes zullen deze middag present zijn en hun kunsten vertonen. 

Om ongeveer vijf uur is het offi ciële programma voorbij en zal Prins Arno d’n Urste met Jeugdprins 

Jurre d’n Urste voorop gaan in de polonaise. 

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

Vrijdag 10 februari

Jeugdsleuteloverdracht in Active Partyworld in Druten

Aanvang zeven uur ‘s avonds

Burgemeester van Riswijk zal dit jaar in Druten tijdens een feestelijk omlijst programma de sleutel uitrei-

ken aan de Jeugdprinsen en Prinsessen uit de Gemeente Druten, uiteraard dus ook aan onze Jeugdprins 

Jurre d’n Urste. 

Dindag 14 februari

Bezoek aan Zorgcentrum De Kasteelhof te Druten

Aanvang zeven uur ‘s avonds

Het jaarlijks terugkerende bezoek van de Prins en Jeugdprins aan zorgcentrum De Kasteelhof.





Wiannekes:
v.l.n.r. Boven
Guusje Cornelissen
Jamilla Klaassen
Silke Foekens
Anne Klaassen
Beneden
Demi de Haas
Mirthe Verbruggen
Anika Renkens
Caitlyn van Beek

Jeugdhofhouding:
v.l.n.r. Bart Schiltmans (AAmeester)
Jennifer Janssen (Page)
Jesper den Biesen (Chefke de Protocol)
Prins Jurre d’n Urste
Lars de Bruin (Adjudant)
Brechje Jansen (Page)
Casper Westdijk (AAmeester)
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Jeugdraad:
v.l.n.r. Marthe van Herpen, Lotte Beijer, Lucas Arissen, Daniel de Jong, 
Jolinde Brouwer, Thomas Claessens, Noud Vos, Mitch van Koolwijk, 
Bart Schiltmans, Jennifer Janssen, Jesper den Biesen, Jurre Foekens 
(Prins Jurre d’n Urste), Lars de Bruin, Brechje Jansen, Casper Westdijk, 
Kevin van Koolwijk, Wout van Lith, Boyd Beijnes, Bram van de Pol, 
Ivana Schmidt, Kimberly de Lorijn, Jesper de Weerd, Jilke Vespui



Hofhouding:
v.l.n.r. Erik Klaassen (adjudant), 
Gérard van Woerkom (Chef de Protocol), 
Irma van Woerkom (Page), Prins Arno d’n 
Urste, Paulien Peters (Hofdame), Henk 
Frederiks (Opperschenker), Nicolette 
Frederiks (Page)

Dames Blauwe Bok:
Staand v.l.n.r. Chantal van Rooy, Ardith Jansen, 
Anke van de Zandt, Maaike Foekens, Prins 
Arno d’n Urste, Nastasja de Haas, Monique de 
Vrucht, Anita van Osenbruggen, Laura Janssen, 
Marijke van Sonsbeek.
Zittend v.l.n.r.
Mirjam van de Wielen, Renate Klaassen, 
Chantal Kuijpers, Angela van Schadewijk.

Niet op foto: Annemarie Kuijpers, Annemarie 
Renkens, Saskia de Heuvel

Bestuur:
v.l.n.r. Erik Klaassen, Sander van de Zandt, 
Frank Jansen, Ewald Janssen, Aswin 
Janssen, Michel Foekens
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Raad van Elf:
v.l.n.r. Erik van Osenbruggen, 
Sander van Merwijk, Rino de 
Haas, Rutger van de Klok, 
Bob Snijders, Martijn van 
Sonsbeek, Louis Poncin, 
Michel van Rooy, Henk van 
Osenbruggen

Niet op foto: Joost Hol, 
Jeroen van Schadewijk

Senatoren:
v.l.n.r. Jeroen Beekhuyzen, 
Willie van Sonsbeek, William de 
Heuvel, Hans Renkens, Chantal 
Kuijpers, Frank den Biesen.

Niet op foto: Henri Peters

gen, 
de 

n
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Se
v.l.n
Will
Heu
Kuij

Niet



Orde van Oud Prinsen:
v.l.n.r. Gérard van Woerkom, 
Chantal Kuijpers, Johan Klaassen, 
Jan Mooren, Michel Foekens, 
Peter van Mulukom, Henri Peters, 
Frank Jansen, Peter van Laar, 
Henk Cornelissen, Hans Renkens, 
Cor Koppers, Ewald Janssen, Jan 
Vermeulen, Aswin Koppers, Willie 
van Sonsbeek, Luc Wolters, Jeroen 
Beekhuyzen, Cees-Jan van Gendt, 
William de Heuvel

Orde van Oud Jeugdprinsen:
v.l.n.r. Bob Snijders, Jochem Lowiessen, Dylan den Biesen, 
Koen Lowiessen, Rutger van de Klok, Sabine van de Klok

n:
en, Dylan den Biesen, 
Sabine van de Klok

32



33

Woensdag 15 februari
Bezoek aan ’s Heeren Loo te Druten
Aanvang zeven uur ‘s avonds, einde negen uur ‘s avonds

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

De “Free Style Herrie Kapel” zal zeker hun steentje aan de feestvreugde bijdragen en ook de Wiannekes 

van “De Blauwe Bok” zullen hun dansjes opvoeren.

Scholenbezoek in Druten
Jeugdprins Jurre d’n Urste gaat samen met Prins Arno d’n Urste en gevolg een bezoek brengen aan de 

diverse scholen in Druten. Altijd weer een gezellige aanvulling op het carnavalsprogramma van de scho-

len zelf.

 

Vrijdag 17 februari
Sleuteloverdracht in de Bokkenstal in D’n Bogerd in Druten

Aanvang acht uur ‘s avonds

Burgemeester van Riswijk zal wederom tijdens een supergezellig programma de sleutel uitreiken aan de 

Carnavalsverenigingen van de Gemeente Druten. De avond zal muzikaal ondersteund worden door de 

diverse blaaskapellen en er zal weer tot in de kleine uurtjes doorgefeest worden.

Programma “De Blauwe Bok” Druten 2012 

vrijdag 17 februari
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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

specialist in
Beeld & geluid

Hogestraat 23, 6651 BG Druten  tel: 0487 - 512228
www.franslewiszong.nl  mail: info@franslewiszong.nl



Vlaghijsen, Ballonnenwedstrijd en Kwartjesreut
Aanvang twee uur ‘s middags

Om twee uur start het offi ciële carnavalsprogramma van De Blauwe Bok 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 om mee te gaan doen aan de ballon-

nenwedstrijd, waarmee weer leuke prijsjes te winnen zijn. De ballonnen worden om half drie na een teken 

van Prins Arno d’n Urste en Jeugdprins Jurre d’n Urste feestelijk opgelaten.

Daarna gaat het hele gezelschap naar de Hoefslagstraat. Daar start om drie uur de Kwartjesreut. De 

route van deze reut loopt via de Hoefslagstraat, Heuvel, Raadhuisstraat, Kasteellaan, Piet Verslootstraat, 

Heersweg, Kattenburg, Hogestraat, Heuvel en Heemradenstraat naar de Dijkgraafstraat (ontbinding). 

Daarna gaan we met z’n allen feesten in De Bokkenstal in cultureel centrum D’n Bogerd, waar om onge-

veer half zes de prijsuitreiking door Prins Arno d’n Urste en Jeugdprins Jurre d’n Urste zal plaatsvinden. 

Opstellen wagens voor de Kwartjesreut: 

Via de Heersweg en Zevengeverstraat naar het startpunt in de Hoefslagstraat.

Openingsbal in de Bokkenstal in D’n Bogerd
Aanvang negen uur ‘s avonds

Prins Arno d’n Urste met zijn gevolg zal het eerste Carnavalsbal van 2012  openen en het grote feest gaat 

beginnen. “Blind Date” is het orkest voor deze eerste avond in de Bokkenstal en zal ongetwijfeld de hele 

zaal weer uit z’n bol laten gaan. Ook de “Free Style Herrie Kapel” is natuurlijk present en zal zeker ook 

bijdragen om de sfeer in de zaal te verhogen. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa in de Bokkenstal in 

D’n Bogerd. De muziek stopt om één uur.

Programma “De Blauwe Bok” Druten 2012 

zaterdag 18 februari

slagstraat.
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LAURANT
TOTAALBOUW

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



37

Carnavalsmis in de HH. Ewaldenkerk in Druten
Aanvang half tien ‘s morgens

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

viering in de R.K. HH. Ewaldenkerk aan de Hogestraat in Druten bij. 

Ouderwetse Hollandse Carnavalsavond in de De Bokkenstal
Aanvang negen uur ’s avonds

Een supergezellig carnavalsfeest waarbij ook Prins Arno d’n Urste en zijn gehele gevolg in carnavalskle-

ding met iedereen mee kunnen hossen en feesten.

Programma “De Blauwe Bok” Druten 2012 

zondag 19 februari
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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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Streekreut in Druten
Aanvang half twee ‘s middags

Om precies half twee gaat de Streekreut van start.

De route van de reut loopt via de Heersweg, Kattenburg, Hogestraat, Raadhuisstraat en Javaplein naar 

de van Heemstraweg, waar de Streekreut wordt ontbonden. 

Dan gaan we met z’n allen weer naar De Bokkenstal in cultureel centrum D’n Bogerd. Hier is de prijsuit-

reiking van de Streekreut om ongeveer half zes. 

Opstellen wagens voor de Streekreut: 

Via de Waalbandijk (Blauwe Brug) en de Heersweg naar het startpunt op de kruising van de Heersweg  

met de Zevengeverstraat. 

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 Streekreut er met z’n allen een groot feest van maken. 

Prins Arno 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”. 

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa in de Bokkenstal in D’n Bogerd.

Programma “De Blauwe Bok” Druten 2012 

maandag 20 februari
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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

DEKKERS, keurslager
Hogestraat 36-2, Druten

Tel. 0487-512260

www.dekkers.keurslager.nl

Thorbeckeplein 21 Beuningen 
Tel. 024-6779255

Hoggesttrraaaatt 3366-2, DDrruutteenn

TTel. 0487-5511222600

wwwww.dekkeerrs.keurslagerr..nl

TThhoorrbbeckkeepplleeiin 21 Beuniingen
TTeell. 0024-6677779225555
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Kindermiddag in De Bokkenstal
Aanvang twee uur ’s middags

Jeugdprins Jurre d’n Urste en Prins Arno d’n Urste ontvangen de jeugd van Druten in De Bokkenstal. 

Op het programma staan o.a.:

 *Een echte discotheek met veel leuke carnavalsliedjes

 *Lekker feesten, hossen, dansen en veel lol maken

Confettibal in De Bokkenstal in D’n Bogerd
Aanvang ’s middags om elf minuten over vier

Om elf minuten over vier zal de pot met confetti overhandigd worden aan Prins Arno d’n Urste en Jeugd-

prins Jurre d’n Urste voor het openen van het Confettibal. 

Prins Arno d’n Urste en Jeugdprins Jurre d’n Urste en hun gevolg zullen middels de “Bokverbranding” 

op het parkeerterrein naast D’n Bogerd om elf minuten over zeven op gepaste wijze het carnaval 2012 

gaan afsluiten.

Programma “De Blauwe Bok” Druten 2012 

dinsdag 21 februari
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Programma “De Blauwe Bok” Druten 2012 

woensdag 22 februari
Askruisje halen in de HH. Ewaldenkerk
Aanvang drie uur ’s middags

De complete carnavalsclub woont de Eucharistieviering in de R.K. HH. Ewaldenkerk 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!

p

ben!
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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

Wij wensen u
 

Wij wensen u
 

veel car
navalspl

ezier!!

veel car
navalspl

ezier!!

  MUZIEKKELDER

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

Hogestraat 14a
6651 BK  Druten
Tel. 0487-519885

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



Wij wensen u
 

veel car
navalspl

ezier!!

OPROEP        OPROEP           OPROEP 

Na jarenlang onze Dansmariekes tot prachtige dansen te hebben opgeleid, gaat onze trainer er met 

ingang van het komend carnavals jaar mee stoppen.

Uiteraard willen wij ook komende jaren onze Dansmariekes dezelfde kwaliteit dansen en danspasjes 

leren. Daarvoor zijn wij dringend op zoek naar een nieuwe danstrainer/trainster.

Heb jij zin om deze leuke meidengroep de dansen aan te leren voor de diverse voorstellingen voor, 

tijdens en na carnaval? 

Aarzel dan niet, zet je beste dansbeentje voor en meld je dan snel aan.

Voor meer informatie of jouw aanmelding kun je contact opnemen met voorzitter Frank Jansen, 

email frankardith@upcmail.nl





Jammer dat het weer voorbij is!!

Ik heb een heel erg leuk carnavalsjaar gehad en vond het een hele 

eer om de eerste JeugdPrinses te zijn van de Blauwe Bok en dat 

nog wel in het jubileumjaar!!

 Ik heb natuurlijk een goed voorbeeld gehad aan mijn broer Rutger 

die 5 jaar voor mij ook JeugdPrins is geweest!

Samen met mijn hofhouding Adjudant Koen, Limonadeschenker 

Niek en de pages Sigrid en Jolinde kan ik terugkijken op een leuk jaar 

waarin we veel hebben beleeft.

 Het begon allemaal met de prinsverkiezing waarbij de burgemeester de doorslag heeft gegeven dat ik 

de JeugdPrinses zou worden.

Het jubileumweekend eind januari met als hoogtepunt het optreden van René Froger in d’n Bogerd en 

natuurlijk onze cd presentatie. 

Samen met Prins Tsjielp, Chef de Protocol Frank en de pages Esther en Karin hebben wij een cd uitge-

bracht “Ons Feestje”. De opbrengst van deze cd was helemaal voor Stichting Semmy en heeft €1.750,00 

opgebracht. De cheque hebben wij overhandigd tijdens de jeugdmiddag. Hier ben ik natuurlijk erg trots 

op!!!

Tijdens de carnaval heb ik veel plezier gehad tijdens alle activiteiten zoals o.a. de optochten, de brunch 

bij ons thuis, de jeugdmiddag. Kortom teveel om op te noemen. 

Ik wil daarom ook iedereen van de carnavalsvereniging heel hartelijk bedanken voor alles en in het 

bijzonder mijn eigen hofhouding: Koen, Niek, Sigrid, Jolinde en de Jeugdraad. De Wiannekes voor hun 

mooie dansen die ze hebben laten zien, Prins Tsjielp en zijn hofhouding: Esther, Karin, Frank, Eric en 

Jeroen.

 Dankzij hen heb ik een onvergetelijke carnaval gehad!!

Tot slot wil ik JeugdPrins Jurre en zij gevolg heel veel succes en vooral veel plezier wensen in het ko-

mende carnavalsjaar.

Ook Prins Arno d’n Urste heel veel succes en plezier en ik denk dat het een heel muzikaal carnaval wordt 

met een Gérano aan het roer!!

Dankwoord 

Jeugdprinses Sabine 

d’n Urste

ar
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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

RICKSPORTS 
Hogestr a 59 

Druten 

0487-512545 
www.ricksports.nl 

a  t



Beste Bokken en Geiten,

Ik voel me de koning te rijk om voor de 2e keer jullie Jubileumprins te 

zijn geweest. Met het 33 jarig en het 44 jarig jubileum van Stichting 

Karnaval “De Blauwe Bok” mocht ik heerser zijn over het Bokkenrijk. 

Het afgelopen jaar was heel bijzonder, echte verkiezingen, nog 

nimmer vertoond, en ik degene die de meeste stemmen van de 

Drutense bevolking kreeg. Met één woord fantastisch! Ik kijk terug 

op heel veel plezier voor mijzelf en de beide hofdames Karin en 

Esther en de rest van de hofhouding. Samen met Jeugdprinses 

Sabine en haar hofhouding hebben we er een bijzonder carnavalsjaar van kunnen 

maken. Het jubileumweekend met het zeer geslaagde Prinsentreffen, het optreden van René Froger, 

de reünie en de bijzondere jubileummis met opnames van TV Gelderland. 

De CD “Ons Feestje” van Jeugdprinses Sabine en mij waarvan de opbrengst € 1.750 naar Stichting 

Semmy is gegaan was alleszins de moeite waard. Het was een druk jaar maar de energie die daaruit 

voort kwam stelde iedereen steeds in staat om weer verder te gaan. 

Als je namen gaat noemen dan schuilt daar het gevaar in dat je iemand vergeet en dat wil ik niet. Ik 

ben terecht gekomen in een vereniging waar warmte en waardering voelbaar is. Waar de leden en 

bestuurders echt hart voor hun Blauwe Bok hebben. Een club waar het goed vertoeven is. Druten mag 

trots zijn op jullie.

Als je aan een carnavalsjaar begint weet je dat er ook een einde aan komt. De staande ovatie die ik kreeg 

tijdens mijn aftreden was hartverwarmend en de rillingen lopen nog over mijn rug als ik daar aan terug 

denk. Vanaf deze plaats bedank ik iedereen die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan 

het jubileum carnavalsjaar 2010-2011. Het was super, ik zal dit niet snel vergeten!

Prins Arno d’n Urste wens ik een heel goed carnavalsjaar toe samen met Jeugdprins Jurre. Geniet er 

samen van want voor je het weet is het weer voorbij. 

Mede namens Karin, nogmaals hartelijk dank voor alles en onthoud:

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

Afscheidswoord 

ex-Prins Tsjielp

e 

r van kunnen 
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Kwartjesreut

2011
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Energieweg 11
6651 KT Druten
Tel.: 0487 52 34 00
Fax: 0487 52 34 91
info@veens.nl
www.veens.nl

Bedrijfskleding
Gereedschappen
Bevestigingstechnieken
Persoonlijke Beschermings Middelen
Aandrijftechniek

      Kattenburg 34   Druten
   0487-517975

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. transporInt. tr

Energieweg 17 | 6651 KT  Druten
T 0487-513 194 | F 0487-519 162 
M 06-5422 4709 | E info@klarenbeektransport.nl



VAN DE KAMP bvVAN DE KAMP bvVAN DE KAMP bv
DRUTEN HOLLAND

INTERNATIONAAL
TRANSPORTBEDRIJF

Industrieweg 16 6651 KR  Druten
Postbus 20 6650 AA  DrutenZijveld 12, 6658 DG Beneden Leeuwen, 

Tel.: 0487 - 59 13 92, www.vangelderverf.nl

ALLES ONDER 
ÉÉN DAK!

Toscana-Lichtidee

Klepperheide 11B • 6651 KM  Druten
 T 0487-540592



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





Wij wensen u een 
gezellige carnaval toe!

www.weemen.nl

Drukwerk & Communicatie

Haps - Boxmeer - Druten - Horst

www.wassinkopgenoort.nl

www.wassinkopgenoort.nl





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 12 december 2011.

1e prijs

waardebon € 150,00

te besteden bij

De Bruin Exclusief Slapen

Druten

nr.  2323

gewonnen door:

J.Janssen v.Luyck

Tuinschouwstraat 31, 6651 CL Druten

5e prijs

waardebon € 20,00

te besteden bij

Bloemisterij ‘t Stekkie

 nr.  3871

gewonnen door:

Fam. Markus

Heemradenstraat 38, 

6651 DP Druten

2e prijs

Trolbeads armband

t.w.v. € 137,00 

te besteden bij

van Woerkom Juweliers

nr.  0264

gewonnen door:

E. Vierkotten

Hegakker 100, 6652 BD Druten

3e prijs

vrijkaarten voor 2 pers. 

carnaval 2012

Openingsbal / Ouwewijvenbal 

nr.  0026

gewonnen door:

J. de Jong

Kloosterlaan 16, 6651 TL Druten

4e prijs

waardebon € 25,00

te besteden bij

Broeklynn Herenmode

nr.  0022

gewonnen door:

G. Winkenius

Wilhelminastraat 21, 6651 XN Druten

6e prijs

waardebon € 20,00

te besteden bij

El Bocadillo

nr. 1799

gewonnen door:

R. Konings

Kasteellaan 12a, 

6651 CD Druten

7e prijs

waardebon € 20,00

te besteden bij

v/d Zand Textiel

nr.  0610

gewonnen door:

D. Remijn

Coorninglaan 6, 

6652 GE Druten
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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


	B52_2012_pag_29-58_WEB
	B52_2012_omslag_WEB
	B52_2012_pag_3-28_WEB

