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Tuindromen...

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

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

            www.vanlaarshoveniers.nl

Van Laar’s Hoveniersbedrijf
Klapstraat 1a   
6654 AL  AFFERDEN
Tel: 0487-511504
info@vanlaarshoveniers.nl 
www.vanlaarshoveniers.nl
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Heerser van het Bokkenrijk, Grootvorst van de Ooievaarstraat, 
Ridder in de Orde van de Wijn en het Bier, Jonkheer in de Orde van 
de Communicatie, Graaf van de commerciële voetbalvelden van DIO 30, 
Comte de la Region Poncin, Vaandeldrager van het Bourgondisch Leven

Bepalen dat......

Carnaval in het Bokkenrijk (soms ook aangeduid met de term Druten) 
ook dit jaar ruim 40 dagen voor de Paashaas gevierd gaat worden op 
9, 10, 11 en 12 februari.

Er voor iedereen die niet tot 9 februari kan wachten al op 26 en 27 januari 
pronkzittingen gehouden zullen worden.

Er nie gekniesd en zeker nie gezeurd mag worden tegen de Prins en zijn 
Hofhouding.

Er doorgefeest moet worden tot de Prins de deur achter zich dicht trekt.
 
Iedereen ook luistert naar wat JeugdPrins Noud dn Urste zegt: 
Met Prins Noud dn Urste voorop, zetten we de Bokkenstal op zn Kop”.

De Prins er helemaal geen probleem mee heeft als er iemand nog gekker doet 
dan hijzelf.

Er tijdens carnaval maar één echt social medium is: De Bokkenstal!

Het feestgedruis alleen onderbroken mag worden om de maag te vullen; 
het uitrusten begint dit jaar pas op Valentijnsdag!

Iedereen het maar moet laten gebeuren, 
van s morgens vroeg tot s morgens vroeg.

We vanaf nu afspreken dat iedereen de Bokkenpruik thuis zal laten.
 
Alle mensen zich zullen houden aan mijn lijfspreuk:

     Nie knieze, nie zeure
     Laat het maar gebeure
  

Proclamatie
  
Wij, Prins Louis de Punaise d n Urste
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Koekoek 23, Druten 
Tel. 0487-59 72 40

Verkoop
Reparatie

Onderhoud
Schadeherstel

Banden

4

B52_010453_2013.indd   4 03-01-13   11:41



5

Het Verkleedfeest
“Hoe ga jij?”, hoor ik in de dagen (om niet te zeggen: maanden) vóór 

Carnaval mensen aan elkaar vragen. In wat voor carnavaleske kledij 

verschijn je op “het grote verkleedfeest”?

Met die vraag worstelde ook Eekhoorn in één van de verhalen van 

Toon Tellegen. Alle dieren uit het bos waren door Olifant uitgenodigd 

“op het grootste feest aller tijden”. Eén voorwaarde: je mocht alleen 

komen als je verkleed was.

Kom, dacht Eekhoorn, ik ga als Mier. Zo gezegd, zo gedaan. 

De vermomming was evenwel zo perfect dat Olifant hem bij de 

deur van de feestzaal tegenhield. “Nee, Mier, dat is niet afgesproken, je mag er alleen 

in als je verkleed bent”. Eekhoorn probeerde nog te zeggen dat hij niet Mier was maar Eekhoorn. Maar 

de deur was al dicht. Dat herhaalde zich nog eens toen Eekhoorn het opnieuw probeerde als Wesp. “Je 

komt er niet in, Wesp, je móet je verkleden. Dit is het grootste feest aller tijden en dat mag jij niet be-

derven door als jezelf te komen.” En weer kreeg hij geen kans om te zeggen dat hij niet Wesp was maar 

Eekhoorn. Ten einde raad draaide Eekhoorn een krul in zijn staart, plakte een oor over een oog, en werd 

met gejuich binnen gelaten. Vermomd, als zichzelf. 

Beste Bokken en Geiten, ik hoop van harte dat Carnaval 2013 weer “het grootste feest aller tijden” zal 

zijn. Een feest waar iedereen welkom is, in welke meer of minder geslaagde outfi t dan ook. Een carna-

valsfeest waar je vooral ook “als jezelf” mag komen. Want als je dan op Aswoensdag  je mooie pak als 

Mier of Wesp (of wie of wat dan ook) in de kast opbergt, dan ben je nog altijd dezelfde die genoten heeft 

van drie dolle dagen. Dan gaat  het onbekommerde plezier mee in je herinnering en in je hart, als een 

bemoediging voor al die dagen dat er geen feest is.  

Ik zie er naar uit om alle Bokken en Geiten en alle carnavalsvierders weer te mogen begroeten in de 

Carnavalsmis op zondagmorgen. Eén ding is zeker: daar mag in Gods Naam echt iedereen zichzelf zijn!

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 46

januari 2013

Oplage: 5200

Medewerkers:

Advertentie-acquisitie: 

Bep Arts, Jeroen Beekhuyzen, Frank den Biesen, 

Michel Foekens, Frank Jansen, Jochem Lowiessen, 

Louis Poncin, Willie van Sonsbeek.

Bezorgen kranten: Orde van Oud Prinsen

Inleveren copy: 

Iedereen die dat nodig vond 

en het niet vergeten was

Fotografi e:  

Hoffotograaf Hans Westdijk

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”

www.weemen.nl

Drukwerk & Communicatie

Haps - Boxmeer - Druten - Gemert - Horst

Wij wensen u een gezellige carnaval toe!
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Voorwoord Voorzitter
Op naar weer een spetterend Carnaval

Als voorzitter van Stichting Karnaval De Blauwe Bok is het elk 

jaar weer spannend of carnaval weer net zo’n groot succes 

gaat worden als het jaar ervoor. En na zo’n succesvol jaar 

met Prins Arno d’n Urste en JeugdPrins Jurre d’n Urste ligt 

die lat erg hoog! Arno en Jurre: bedankt daarvoor, jullie hebben 

echt geknald!

Maar ik ben er voor komend jaar van overtuigd dat zo’n grandioos 

carnaval opnieuw gaat lukken. Met zo’n groep enthousiastelingen als 

de leden van De Blauwe Bok, of het nu Leden van de Raad van Elf zijn of 

Senatoren of Oud-(Jeugd) Prinsen, allemaal werken ze keihard mee om dit feest telkens weer te 

laten slagen. Ondersteund natuurlijk door de Dames van De Blauwe Bok, zonder wiens hulp vele dingen 

zeker niet zo vlekkeloos zouden verlopen als nu het geval is.

Maar dit jaar is er zelfs meer hulp. En daar ben ik vooral extra trots op. Een aantal Oud Prinskandidaten 

hebben zich verenigd en zullen als vrijwilliger helpen bij de talloze taken achter en voor de schermen 

van zo’n groots feest. En wat ik persoonlijk nog veel belangrijker vind: we hebben nu ook een Orde van 

Jonge Bokken en Geiten, waarin oud leden van de Jeugdraad zitten, die al vaak hebben aangegeven 

dat ze dolgraag ook tussen hun 12e en 18e jaar betrokken willen blijven bij de club. En nu kan dat dus 

en zullen zij op die manier hun enthousiasme voor het carnaval zeker niet kwijtraken.

Daarmee is de basis gelegd voor de toekomst van het carnaval in het Bokkenrijk.

Ook dit jaar weer zullen wij de Residentie hebben in cultureel centrum D’n Bogerd, met carnaval omge-

doopt in De Bokkenstal. Centraal gelegen tussen Druten-Centrum, Druten-Zuid, Druten-Oost en Druten-

West, dus voor iedereen op loopafstand te bereiken.

Onze super enthousiaste JeugdPrins Noud d’n Urste en Prins Louis de Punaise d’n Urste zullen u allen 

daar dolgraag voorgaan in de polonaise. En volop feest met u vieren tot in de kleine uurtjes. Want zij zijn 

echt voorbeelden van de feestgangers, die de Stichting Karnaval “De Blauwe Bok” al 46 jaar lang groot 

gemaakt hebben. Met veel plezier feestend, hard werkend, altijd met een lach op de gezichten en garant 

staan voor een spetterend feest. Muzikaal als altijd trouw ondersteund door onze eigen Free Style Herrie 

Kapel.

Met zo’n groep mensen kan het niet anders dan weer een mega succes worden. Of zoals JeugdPrins 

Noud het zegt: Met Prins Noud voorop, staat de Bokkenstal op z’n Kop!

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.

Ik sluit me dan ook graag aan bij de lijfspreuk van onze Prins Louis de Punaise:

 

     Nie knieze, nie zeure

     Laat het maar gebeure!

Frank Jansen

Voorzitter
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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

OPENINGSTIJDEN
Dagelijks geopend

van 16.00 tot 22.00 uur
Zondag en feestdagen

van 15.00 tot 22.00 uur
Maandag van 16.00 tot 20.00 uur

www.pizzerialafontana.nl
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Alaaf, 
alle carnavalisten in Druten!

Ballonnenwedstrijd 2012

Het is alweer voor de 46e keer dat De Blauwe Bok de organisatie van het carnaval in 

mijn gemeente op zich neemt. Dan kun je met recht zeggen dat je beschikt over ruime ervaring en weet hoe je zo’n 

fantastisch feest in goede banen moet leiden. En ik kan met een gerust hart zeggen dat zoiets De Blauwe Bok elk 

jaar weer behoorlijk goed lukt. Ondanks veranderende regels, ondanks maatschappelijke ontwikkelingen, ondanks de 

geest van de huidige tijd. Als een kameleon passen de bokken en geiten zich snel aan en werken constructief mee 

om elk carnaval een echt volksfeest te maken.

En dan is het als burgemeester eenvoudig om lekker te genieten in die paar dagen dat je de sleutel van het dorp hebt 

afgegeven en een Prins Carnaval het eigenlijk voor het zeggen heeft. Ook dit jaar heb ik er alle 

vertrouwen in dat het met JeugdPrins Noud d’n Urste en Prins Louis de Punaise d’n 

Urste weer helemaal goed gaat. JeugdPrins Noud heeft als sluitpost van de DIO’30 

D3 natuurlijk alle ervaring hoe hij het fort moet bewaken tegen aanvallen 

en Prins Louis…tsja, we zijn er samen eigenlijk nog niet uit of ik hem nu 

de leiderschapsvaardigheden heb bijgebracht of dat hij het tot Prins heeft 

geschopt, omdat hij destijds als raadslid zelfs mij in de gemeente de fi jne 

kneepjes van het carnavalsvak heeft geleerd. In ieder geval ben ik ervan 

overtuigd dat het Bokkenrijk met deze 2 kapiteins aan het roer uitstekend op 

koers zal blijven en geen zee hen te hoog zal gaan.

Carnaval is mooi. Een gezellig en vooral met veel humor doorspekt volksfeest. 

Ik wil iedereen graag oproepen om vooral dat laatste in praktijk te gaan bren-

gen tijdens de carnavalsdagen. Of om het in een aangepaste lijfspreuk van Prins 

Louis de Punaise te kunnen verwoorden: Nie knieze, nie zeure. Laat het maar 

zonder problemen gebeure!

Lucien van Riswijk

Burgemeester

Ook dit jaar 2013 beginnen we de carnavalszaterdag 9 februari 

met een ballonnenwedstrijd voor de kinderen vanaf de stoep voor 

het Gemeentehuis. Natuurlijk zijn we weer erg benieuwd hoever 

de ballonnen dit jaar zullen vliegen. In het afgelopen carnavalsjaar 

2012 zijn de ballonnen van de volgende kinderen het verst 

gevlogen:

1e Demi de Haas,  372 km (Brome), 

2e Max van Beek,  309 km (Bergdorf), 

3e Daniel de Jong,  256 km (Rehburg Loccum).
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•4 jaar schriftelijke 
 Focwa-Garantie

•Altijd gratis 
 vervangend vervoer

•Ruitreparatie

•Tegemoetkoming in 
 Eigen risico tot € 136,-

•Geselecteerd reparateur 
 van Univé

FOCWA-EUROGARANT 
BEDRIJF

Nu ook op zaterdagochtend 
geopend! Van 08.00 -12.00 uur.

Nijverheidsweg 4 Druten 

(ind. park Westerhout)

Tel. (0487) 51 84 00
E-mail: asd.druten@12move.nl

Openingstijden: 
ma. t/m vr. 07.00-17.00 
za. 08.00-12.00
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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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Het gaat gebeuren!!
Toen ik afgelopen jaar gevraagd werd Prins van het 

Bokkenrijk te worden, hoefde ik natuurlijk niet lang 

na te denken. Een grote droom zou daarmee voor 

mij uitkomen, dus heb ik onmiddellijk “Ja” geroe-

pen! En daar heb ik geen seconde spijt van gehad. 

De hele voorbereiding en het geheim moeten hou-

den dat je de “nije’ bent waren super en de bekend-

making zelf was al direct een eerste hoogtepunt van 

dit carnavalsjaar voor mij.

Ik kan me echt niets mooiers voorstellen dan Prins 

te mogen zijn van zo’n fantastische club als De 

Blauwe Bok. Voorop te gaan met alle carnavalsvier-

ders in het Bokkenrijk. Samen met de vereniging, 

de Oud-Prinsen, Senatoren, Raad van Elf, de Jeugd 

onder leiding van JeugdPrins Noud en niet te verge-

ten de Dames van de Blauwe Bok! En natuurlijk met 

het Dreamteam Druten om mij heen: mijn weergalo-

ze Hofhouding, bestaande uit Hofdame Mecheline, 

Page Marlou, Vorst-Adjudant Erik, Chef de Protocol 

Erik, Speciaal Adviseur Frank en Opperschenkers 

annex Chefs de Cuisine Ewald en Jeroen. Met al die 

heerlijke mensen om je heen en al die hulp die zij 

je als Prins geven kan carnaval 2013 natuurlijk op 

voorhand niet anders dan een mega succes wor-

den.

Intern zeggen wij bij De Blauwe Bok vaak dat carna-

val pas geslaagd kan zijn als de Prins en JeugdPrins 

een echt setje zijn. Nou mensen, met Noud naast 

me kan ik nu al spreken van een Supersetje! Vanaf 

het moment van zijn onthulling als JeugdPrins trok 

hij de zaal in en ging voorop in de polonaise. En ook 

ik moest er direct aan geloven en werd meegesleurd 

in het feestgedruis. Leeftijd, vermoeidheid, dorst..

het maakte onze JeugdPrins Noud d’n Urste niets 

uit, er moest gefeest worden met ons voorop en dus 

trok hij me direct de vloer op! En ik denk niet dat het 

die zondag de laatste keer geweest is! De Bokken-

stal zal nu echt nog meer dan ooit tevoren op z’n 

kop gaan staan.

Carnaval nadert al weer met rasse schreden. Diver-

se activiteiten in januari zoals onze Pronkzittingen 

(doet u ook eens gezellig mee met een leuk optre-

den 26 en/of 27 januari?) staan gepland. En dan 

natuurlijk het Grote Gebeuren zelf, het carnaval van 

8 t/m 12 februari. De week der weken beginnend 

met het scholencarnaval en de sleuteloverdracht 

bij onze vrienden van de Torenuilen op vrijdag, de 

eigen Kwartjesreut en openingsavond in de Bok-

kenstal op zaterdag, de altijd prachtige en leuke 

carnavalsmis en feestavond op zondag, de Reut in 

Deest gevolgd door het Ouwe Wijvenbal (even een 

misverstand wegnemen: dat bal is zeker niet alleen 

voor ouwe wijven. Iedereen, zowel man als vrouw, 

hoe dan ook verkleed, is welkom!) op de carnavals-

maandag en dan de spectaculaire afsluiting met 

de Jeugdmiddag en het Confettifeest op dinsdag. 

Woensdag dan ongetwijfeld met spierpijn en schor-

re keel het askruisje halen bij meneer pastoor en 

Haringhappen. En daarna voor 100% zeker kunnen 

terugkijken op een beregezellig, spectaculair, onge-

kend super carnaval 2013. Met ongelofelijk veel lol 

en plezier, geen problemen, voor “elck wat wilsch”, 

de deun van elke dag even helemaal vergeten.

Ik reken op jullie als inwoners en feestnummers van 

het Bokkenrijk allemaal!

Kom naar het carnaval en in de Bokkenstal en 

breng mijn lijfspreuk in praktijk:

Nie knieze, nie zeure.

Laat het maar gebeure!
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De pronkzitting voor de hele familie.
Een middag vol muziek, sketches, waanzinnige acts 
en vooral veel plezier 14.00 uur

18.00 uur

21.00 uur

U komt toch ook naar 
één van deze feesten!

21.00 uur

ConfettifeestConfettifeest
Om 11 minuten over 4 openen Prins Louis de Punaise 
d’n urste en Jeugdprins noud d’n urste het inmiddels 
befaamde confetti feest. Waarschuwing er is weer 
confetti genoeg.

19.11 uur
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JeugdPrins Noud
d’n Urste
BOKKEN EN GEITEN het is werkelijk waar,

een echte Vos in de Bokkenstal dit jaar.

 

Mijn naam is Noud Vos en ik zit in groep 8 van BS 

de Kubus bij meneer Cor. Mijn hobby’s zijn judoën, 

keepen bij de D3 van DIO’30 en muziek luisteren. 

Ik woon samen met mijn ouders en mijn zus Isabel 

(bekend van de Wiannekes) op de Roodhekkenpas. 

Wellicht zal deze straat tijdens de carnaval Blauw-

hekkenpas genoemd worden. 

Het carnavalsgevoel begon toen ik samen met mijn 

vrienden Jits en Rowan (die nu in de Jeugdraad 

zitten) mee deed met de Kwartjesreut. Verkleed als 

kippen, plastic hero’s en strooizoutzakken hebben 

we veel prijzen gewonnen. 

Vorig jaar mocht ik voor het eerst in de Jeugdraad. 

Dat was een fantastisch carnavalsjaar met Jeugd-

Prins Jurre aan de macht. Na afl oop dacht ik: 

”Dat zou ik ook wel willen, Prins worden van 

De Blauwe Bok, maar hoe ga ik dat aanpakken?” 

Ik besloot om een brief te schrijven aan de voor-

zitter. Ik schreef dat ik heel graag Prins Jurre zou 

willen opvolgen en ik ondertekende de brief met 

groeten van Prins Noud d’n Urste. En zie wat er 

van gekomen is! 

Ik heb er dan ook veel zin in om samen met Prins 

Louis de Punaise, mijn hofhouding: Pages Jilke en 

Lotte, Adjudant Daniël, Chef de Protocol Wout en 

de AA-schenkers Thomas en Boyd en de Raad van 

15 er een gezellige boel van te maken.

Als nieuwe JeugdPrins nodig ik dan ook iedereen 

uit om op zondag 27 januari 2013 een feestje te 

komen bouwen in de Bokkenstal tijdens de familie-

zitting. Dit belooft een gezellige middag te worden 

voor jong en oud. En op zaterdagavond 2 februari 

gaat het dak eraf bij Zaal Mulders in Puifl ijk tijdens 

de Jeugdsleuteloverdracht. En natuurlijk maken we 

veel plezier en gein tijdens de kindermiddag op 

12 februari, dat zal een gezellige carnaval zijn! 

Mijn lijfspreuk is dan ook:

MET  PRINS  NOUD  D’N  URSTE  VOOROP

ZETTEN  WE  DE  BOKKENSTAL OP  Z’N  KOP

13

B52_010453_2013.indd   13 03-01-13   11:42



1414

B52_010453_2013.indd   14 03-01-13   11:42



15

Modepresentatie
Vrijdag 1 maart
10:00 - 13:00 - 16:00 - 19:30 uur

Koopzondag Rodeloper
Zondag 24 maart 12:00 - 17:00 uur
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Zandstraat 106a,

Al bijna 40 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
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Laarstraat 9 
6654 KJ Afferden (gld)

0487  51 76 73
06 51 11 71 37 

info@mooimakerij.nl
www.mooimakerij.nl 

Iedereen een 
   sprankelend 
         Carnaval!

Laarstraat 9 

6654 KJ Afferden (gld)

T 0487 - 51 12 97

Wat doet Klok Projecten?

Voor bedrijf, overheid en particulier!!

Rooi- en snoeiwerk van bomen en struiken

Geheel leegruimen van tuinen

Boomverzorging

Stobben frezen

Hoogwerker verhuur

Ontvangst van groenafval

Verkoop houtsnippers, stamhout en haardhout

Medewerkers en/of bedrijf zijn in het bezit 

van de volgende certifi caten:

ETW (European Tree Worker)

VCA (Veiligheid Checklist Aannemers

Hout Zat!

W W W . K L O K P R O J E C T E N . N L

SHOARMA - PIZZERIA

17
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HOGESTRAAT 71a - 6651 BH DRUTEN
TEL/FAX. 0487 - 51 78 85

Hogestraat 11
6651 BD Druten

0487-516008 

www.natuurlijkbloemenvanmarieke.nl

Kappergroothandel

Kappersgerei

Tel: 0487 - 51 52 32
Mob: 06 - 22 28 99 91

info@kappersgerei.nl
www.kappersgerei.nl

A.W. Basten

Roodhekkenpas 85
6651 CZ  Druten
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Stationsstraat 9
6651 ZT Druten

Telefoon 0487 - 51 37 24
Mobiel 0651 - 05 02 93
E-fax 0847 - 44 73 34

E-mail info@beekhuyzenadvies.nl
Website www.beekhuyzenadvies.nl
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St. Josephstraat 5
6658 DM  Beneden-Leeuwen

Tel. 0487-592583
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Winteropeningstijden:

Vrijdag: 
16.00 - 20.00 uur

Zaterdag: 
12.00 - 20.00 uur

Zondag: 
12.00 - 20.00 uur

12,5 jaar Pannenkoekenhuis ‘t Sprookjeshof :

   t/m  zondag 31 maart 2013:

4 pannenkoeken 
    eten 
         = 2 betalen!

Maasdijk 12,  Appeltern   T 0487 50 23 39   info@t-sprookjeshof.nl   www.t-sprookjeshof.nl 

  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

Lunch

Brunch

&

Catering

de Heerlijkheid
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Ook verzorgen wij o.a.

Koud & Warm buffet
Barbeque

Partypannen
(amuse) Hapjes
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100x100x4cm www.excluton.com
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    Voor al uw ijzer en RVS werk!

APOTHEEK  DRUTEN
Heuvel 34, 6651 DE  DRUTEN  
 

Tel.:  0487-512 746 - Fax.: 0487-515 087 
E-mail: info@apotheekdruten.nl

www.apotheekdruten.nl

Apotheek Druten
gedreven door gezondheid
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Prinsenwagen: Ongezien en 
toch het meest gezien
Net als vele verenigingen heeft ook De Blauwe Bok van die commissies die volledig achter de schermen 

heel veel uitstekend werk verrichten. Werk dat door talloze mensen niet gezien wordt, maar dat in dit 

geval het meest zichtbare resultaat oplevert. We hebben het dan over de Prinsenwagencommissie. De 

commissie die er elk jaar weer voor zorgt dat zowel de grote Prinsenwagen als de wagen van de Jeugd-

Prins er absoluut spic en span, top uitzien. De commissie bestaat uit Henk van Osenbruggen, Rutger vd 

Klok, Sander van Merwijk, Erik van Osenbruggen, Martijn van Sonsbeek en Willie van Sonsbeek.

Wij spraken met Henk en Willie.

Hoe lang bestaan de huidige wagens al en wat gebeurt er elk jaar bij jullie?

Henk & Willie: De huidige Prinsenwagen hebben we 35 jaar geleden aangeschaft. Elk jaar beginnen we 

zo’n 3 tot 4 weken voor carnaval met de hele bouwploeg elke week minstens 2 avonden en zaterdag de 

wagens op te bouwen. 

Is dat dan niet elk jaar gewoon hetzelfde?

H&W: Nee, elk jaar moeten we dingen veranderen. Afhankelijk van bv 

de Prins moeten we de opbouw verstevigen of kunnen we die zo licht 

mogelijk houden. De banden moeten aangepast worden aan het to-

taalgewicht van de Raad en HofHouding die op de wagen moeten. En 

natuurlijk moeten er de nieuwe Prinsennamen op en de gehele opbouw 

weer fris in de verf gezet worden. 

En dit jaar moeten we gezien het aantal kinderen in de Jeugdraad zelfs 

een 2e Jeugdwagen opbouwen om iedereen veilig op de wagen te kunnen vervoeren tijdens de Kwart-

jesreut op zaterdag 9 februari en de Maas&Waalreut op maandag 11 februari.

En na de reuten blijven de wagens helemaal compleet een jaar ergens staan?

H&W: Zeker niet! Op de woensdag of zelfs al dinsdag van de carnaval bouwen we de wagens al weer 

helemaal af. Anders nemen ze veel te veel ruimte in beslag tijdens de opslag tot de volgende carnaval.

Wat is nou ondanks jullie serieuze werk het meest gekke wat je ooit hebt meegemaakt?

H&W: Dat was zo’n 16 jaar terug. Theo van Gaal had toen “keurig” opslagruimte geregeld, maar die 

bleek in de zomer verkocht te zijn. De nieuwe eigenaar, die blijkbaar niet wist dat de wagen van ons was, 

kon niets met het wagenonderstel en had alles dus maar aan een oud ijzerboer verkocht. Paniek dus 

toen we de wagens wilden ophalen om te gaan opbouwen. Hebben we nota bene onze eigen wagen 

voor de schrootprijs weer terug moeten kopen!

En al die jaren nooit iets fout gegaan?

H&W: nou, 1 keer wel eigenlijk. We maken er altijd een geintje van als de Prins en JeugdPrins de wagen 

komen inspecteren (met traktatie, Prinsen!!) om dan de namen op een bord op de wagen te zetten en 

daarin fouten te maken. Altijd goed voor lichte paniek bij het prinselijk paar en dan zetten we 5 minuten 

nadat ze weg zijn de goeie borden zonder fouten in de namen erop. Een paar jaar geleden kwam daar 

even iets tussendoor, waardoor we de foute borden nog even moesten laten hangen. Totaal vergeten dit 

alsnog te doen voor we naar de eerste reut reden….het publiek langs de route heeft ons toen wel erg 

veel toegelachen en gewezen op de borden!!

Tot slot: hoe moeten we jullie commissie nou het beste typeren?

H&W: Als de enige commissie waarin de leden elkaar blindelings aanvoelen. Wij hebben niet veel woorden 

nodig om alles op tijd in gereedheid te krijgen. Onze lijfspreuk is echt “Nie wauwelen, maar poetsen!”
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Programma “De Blauwe Bok” 
Druten 2013
Zaterdag 26 januari

Pronkzitting in De Bokkenstal in cultureel centrum D’n Bogerd

Aanvang acht uur ‘s avonds

Prins Louis de Punaise d’n Urste en JeugdPrins Noud d’n Urste met hun gevolg ontvangen alle carnava-

listen en andere belangstellenden uit Druten in De Bokkenstal. 

“De Blauwe Bok” en vele andere entertainers brengen 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 Louis de Punaise 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 27 januari

Familiezitting in De Bokkenstal

Aanvang twee uur ‘s middags

JeugdPrins Noud d’n Urste en Prins Louis de Punaise d’n Urste met hun gevolg ontvangen alle belang-

stellenden uit Druten. 

“De Blauwe Bok” en diverse anderen brengen weer een speciaal 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 zullen JeugdPrins Noud d’n Urste en Prins Louis de Punaise voorop gaan 

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

27
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kantoor & postadres
Ringweistraat 2

4181 CM Waardenburg

winkel & reparatiecentrum
Steenweg 67
4181 AK Waardenburg

0418 712400
www.VelzArt.nl         

post@VelzArt.nl        
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Wiannekes:
v.l.n.r. boven: Annika, Anne, 
Caitlin, Silke, Jamilla
v.l.n.r. onder: Demi, Mirthe, 
Anne, Guusje

Jeugdhofhouding:
v.l.n.r. AA-Meester Boyd, Adje Daniël, Page 
Lotte, JeugdPrins Noud, Page Jilke, 
Chefke de Protocol Wout en AA-Meester 
Thomas

29

Jeugdraad:
v.l.n.r. boven: Gijs, Rick, Anthony, Boyd, Lotte, Daniël, 
JeugdPrins Noud, Wout, Jilke,Thomas, Freek, Jits, Rowan, 
Tygo
v.l.n.r. onder: Isa, Gina, Jennifer, Jenna, Roos, Sofi e, Bente
Niet op de foto: Kevin
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Hofhouding:
v.l.n.r. Erik Klaassen (Vorst/
Adjudant), Mecheline Leijten 
(Hofdame), Erik van Osenbruggen 
(Chef de Protocol), Prins Louis de 
Punaise d’n Urste, Frank Jansen 
(Speciaal Adviseur), Marlou Poncin 
(Page), Ewald Janssen 
(Opperschenker/Chef de Cuisine)
Niet op foto: Jeroen Beekhuyzen 
(Opperschenker)
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Dames Blauwe Bok:
Staand v.l.n.r. Chantal Kuijpers, 
Maaike Foekens, Anke van de Zandt , 
Monique de Vrucht, Mecheline Leijten, 
Renate Klaassen , Frederike Beijnes, 
Marijke van Sonsbeek , Saskia de 
Heuvel, Anita van Osenbruggen, 
Paulien Peters,  Nastasja de Haas.
Zittend v.l.n.r. Prins Louis de Punaise 
d’n Urste, Ardith Jansen, Angela van 
Schadewijk.
Niet op foto: Annemarie Kuijpers, 
Annemarie Renkens, Chantal van Rooy, 
Laura Janssen, Mirjam van de Wielen

30

Senatoren:
v.l.n.r. Arno Peters, Willie van 
Sonsbeek, Hans Renkens, 
Frank den Biesen, Henri Peters, 
Chantal Kuijpers, William de 
Heuvel.
Niet op foto: Jeroen Beekhuyzen
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Bestuur:
v.l.n.r. Erik Klaassen, Sander van de Zandt, 
Michel Foekens, Frank Jansen, Ewald Janssen, Aswin Janssen.

31

Raad van Elf:
v.l.n.r. Erik Klaassen, Sander 
van Merwijk, Joost Hol, 
Rutger van de Klok, Henk van 
Osenbruggen, Prins Louis de 
Punaise d’n Urste, Michel van 
Rooy, Rino de Haas, Aubry 
Beijnes, Martijn van Sonsbeek, 
Jeroen van Schadewijk.
Niet op foto: Bob Snijders
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Orde van Oud Prinsen:
v.l.n.r. William de Heuvel, Henri 
Peters, Johan Klaassen, Arno 
Peters, Peter van Mulukom, 
Michel Foekens, Hans 
Renkens, Chantal Kuijpers, 
Frank Jansen, Willie van 
Sonsbeek, Aswin Koppers, 
Cees-Jan van Gendt, Ewald 
Janssen, Sjaak Koppers, Jan 
Mooren, Gérard van Woerkom, 
Jeroen Beekhuyzen.
Niet op foto: Henk Cornelissen, 
Cor Koppers, Peter v. Laar, 
Luc Wolters, Jos v.d. Klok en 
Nico Sanders.

Orde van Oud JeugdPrinsen:
v.l.n.r. Jurre Foekens, Jochem Lowiessen, Sabine van de Klok, 
Dylan den Biesen, Rutger van de Klok.
Niet op foto: Bob Snijders

insen:
Lowiessen, Sabine van de Klok, 
de Klok.
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Zaterdag 2 februari

Jeugdsleuteloverdracht in Puifl ijk

Aanvang zeven uur ‘s avonds

Burgemeester van Riswijk zal dit jaar in Puifl ijk  tijdens een feestelijk omlijst programma de sleutels uit-

reiken aan de JeugdPrinsen en Prinsessen uit de Gemeente Druten, uiteraard dus ook aan onze Jeugd-

Prins Noud d’n Urste. 

Dinsdag 5 februari

Bezoek aan Zorgcentrum De Kasteelhof te Druten

Aanvang half acht ‘s avonds

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

Woensdag 6 februari

Bezoek aan ’s Heeren Loo te Druten

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

Prins Louis de Punaise 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.

Vrijdag 8 februari 

Scholenbezoek in Druten

JeugdPrins Noud d’n Urste gaat samen met Prins Louis de Punaise d’n Urste en gevolg een bezoek 

brengen aan de diverse scholen in Druten. Altijd weer een gezellige aanvulling op het carnavalsprogram-

ma van de scholen zelf.

 

Vrijdag 8 februari

Sleuteloverdracht in Puifl ijk

Aanvang acht uur ‘s avonds

Burgemeester van Riswijk zal wederom tijdens een supergezellig 

programma de sleutels 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 2013
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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

HOUTHANDEL DREUMEL

Margrietstraat 33
6621 BV Dreumel

06-51114872
0487-571534
quartzdreumel@zonnet.nl

www.houthandeldreumel.nl

DA “Mano” 
Drogisterij-Parfumerie, 
Visagie, Gezonde voeding 
Hogestraat 54a 
6651 BM  Druten 

Haal je vitamientjes - bij ons - er vóór, 
Kun je na de Carnaval gezond weer dóór. 

specialist in
Beeld & geluid

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

Ook alle kinderen uit Druten zijn hierbij uitgenodigd. Zij krijgen een glas limonade tegen de dorst aangebo-

den. Na het vlaghijsen worden aan de kinderen tot 12 jaar ballonnen uitgereikt om mee te gaan doen aan 

de ballonnenwedstrijd, waarmee weer leuke prijsjes te winnen zijn. De ballonnen worden om half drie na 

een teken van JeugdPrins Noud d’n Urste en Prins Louis de Punaise d’n Urste feestelijk opgelaten.

Daarna gaat het hele gezelschap naar de Hoefslagstraat. Daar start om elf minuten over drie de Kwartjes-

reut. De route van deze reut loopt via de Hoefslagstraat, Heuvel, Raadhuisstraat, Kasteellaan, Piet Versloot-

straat, 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 ongeveer 

zes uur de prijsuitreiking door Prins Louis de Punaise d’n Urste en JeugdPrins Noud d’n Urste zal plaats-

vinden. 

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 Louis de Punaise d’n Urste met zijn gevolg zullen het eerste Carnavalsbal van 2013  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. De muziek stopt om één uur.

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa in de Bokkenstal.

Programma “De Blauwe Bok” Druten 2013 
zaterdag 9 februari
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Albert Heijn

Druten

6652 AK Druten

www.ahdruten.nl

Scharenburg 21

Maandag  8.00 uur - 20.00 uur 

8.00 uur - 21.00 uur 

8.00 uur - 20.00 uur 

16.00 uur - 20.00 uur 

8.00 uur - 21.00 uur 

8.00 uur - 20.00 uur 

8.00 uur - 20.00 uur Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Woensdag

tel: 0487- 512085

Openingstijden:

De grootste supermarkt in de omgeving

Ruim 130 gratis

parkeerplaatsen

ur

ur 

ur 

00 uur 

ur 

ur 

ur
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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 samen met de 

Raad van Elf van ’s Heerenloo de Eucharistieviering in de R.K. HH. Ewaldenkerk aan de Hogestraat in 

Druten bij. 

Programma “De Blauwe Bok” Druten 2013 
zondag 10 februari
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Steun Carnaval 
De organisatie van carnaval in Druten kost aardig wat geld. En de stichting Karnaval “De Blauwe Bok” 

kan dat alleen betalen via sponsor- en advertentie inkomsten, giften en donaties. Daarom hebben wij 

uw steun hard nodig. 

Wordt dus donateur van De Blauwe Bok, vul het formulier in en help ons zo elk jaar een fantastisch 

carnaval mogelijk te maken.

Aanmeldings- en machtigingsformulier Donateur Stichting Karnaval “De Blauwe Bok”.

Gegevens opdrachtgever:

Naam:  ...........................................................................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................................................

Postcode: ......................................................................................................................................................

Woonplaats: ...................................................................................................................................................

Telefoonnummer: ...........................................................................................................................................

Bank- of gironummer: ...................................................................................................................................

Ondergetekende machtigt hierbij Stichting Karnaval “De Blauwe Bok” uit Druten onherroepelijk 

tot wederopzegging om het volgende totaalbedrag jaarlijks van zijn/haar rekening af te schrijven.

Totaalbedrag € 5,00

Afschrijving: jaarlijks in de eerste helft van november

Omschrijving: donateursbijdrage

Datum:

Handtekening:  ..............................................................................................................................................

Dit formulier opsturen naar: stichting Karnaval “De Blauwe Bok”, Korte Akker 10, 

6651 WN Druten, of ingevuld als bijlage per email via onze site www.blauwebokken.nl

.......................
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38
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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Maas & Waalreut in Deest

Aanvang een uur ‘s middags

Om precies een uur gaat de Maas & Waalreut van start.

De route van de reut loopt door Deest naar ‘t Trefpunt waar de Maas & Waalreut wordt ontbonden. 

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

Prins Louis de Punaise 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.

Programma “De Blauwe Bok” Druten 2013 
maandag 11 februari
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Garage van Woezik
Bij ons is Vakmanschap nog echt Meesterschap!

Garage Van Woezik

Kattenburg 24

6651AN Druten

T: 0487-512333

Het beste adres in Maas & Waal voor 
• Onderhoud

• Reparatie

• Schadeherstel

• Banden

• Schokdempers

• Uitlaten

• Accu’s

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 Noud d’n Urste en Prins Louis de Punaise 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

ConfettiFeest 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 Louis de Punaise d’n 

Urste en JeugdPrins Noud d’n Urste voor het openen van het ConfettiFeest. 

Prins Louis de Punaise d’n Urste en JeugdPrins Noud d’n Urste en hun gevolg zullen middels de “Bok-

verbranding” op het parkeerterrein naast D’n Bogerd om elf minuten over zeven op gepaste wijze het 

carnaval 2013 gaan afsluiten.

Programma “De Blauwe Bok” Druten 2013 
dinsdag 12 februari
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LAURANT
TOTAALBOUW

Druten · 06-28 20 77 65
www.lauranttotaalbouw.nl
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Programma “De Blauwe Bok” Druten 2013 
woensdag 13 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!
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Kerkepas 16a
6651 JJ Druten

Tel. 0487-518581
Fax 0487-518587

info@estetica.nl
www.estetica.nl
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Verkoop huidige woning

Aankoop nieuwe woning

Nieuwbouwprojecten

Taxaties t.b.v.

Financieringen

Nationale Hypotheek
Garantie

N.W.W.I.

Hans Janssen Druten
Hogestraat 81
6651 BH Druten
Tel. 0487 - 51 34 24 

Mooi wonen begint op:
www.hansjanssendruten.nl

Meer weten? Mail dan naar:
info@hansjanssendruten.nl

  MUZIEKKELDER

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

Hogestraat 14a
6651 BK  Druten
Tel. 0487-519885

Mode Met onze kleding loopt u er 
het hele jaar Prinsheerlijk bij!

Wilt u meer weten?
Drutex Promotie- en Bedrijfskleding
Loofschouwstraat 5  |  6651 CJ Druten

T  0487-511429.  |  E  info@drutex.nl  |  W www.drutex.nl

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

Zandstraat 127a
Beneden-Leeuwen

Tel. 0487 - 591 083
44

Dobey Druten
Dé dierenspeciaalzaak

telefoon: (0487) 518952

e-mail: druten@dobeywinkel.nl

Wij wensen u 
veel carnavalsplez

ier!!
veel carnavalsplez

ier!!
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Free Style Herrie Kapel
Ieder jaar zijn we er weer bij; de Free Style Herrie Kapel. Samen met De Blauwe Bok zetten we al jaren 

De Bokkenstal met carnaval op z’n kop! Prins Arno maakte 2012 tot een bijzonder mooi jaar voor ons als 

kapel. Wij houden hier mooie herinneringen aan over en willen Prins Arno en zijn hofhouding hier graag 

voor bedanken!

Die carnaval zit er alweer een tijdje op, maar gelukkig voor ons hoeven we niet een jaar lang te wachten 

voordat we onze muzikale tonen weer ten gehore mogen brengen aan het publiek. 

Het hele jaar door zijn onze vrolijke noten te horen op verschillende festivals, braderieën en andere festi-

viteiten. In Nederland, Duitsland en zelfs af en toe eens in Polen. 

Het is dan ook logisch dat we elkaar ook buiten de muzikale ‘verplichtingen’ opzoeken en vriendschap-

pen voor het leven sluiten. 

Nu dat de prinspresentatie geweest is en de nieuwe Prins en JeugdPrins van het Bokkenrijk bekend zijn, 

groeit het verlangen naar de carnaval weer gestaag bij de leden van de kapel. Met Prins Louis de 

Punaise en JeugdPrins Noud aan het roer moet dat helemaal goed gaan komen. 

Prins Louis en JeugdPrins Noud, van harte gefeliciteerd en we kijken uit naar de carnaval van 2013!

Free Style Herrie Kapel
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Kringloop De Oude School
Goederen inbrengen tijdens openingstijden.
Ophalen alleen op afspraak.
Horst 3, 6651 AG Druten

T: 0487 789 383

M: 0646 632 820

E: info@kringloopdeoudeschool.nl

Openingstijden:
woensdag t/m zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur
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Helaas het zit erop! Het was een geweldig carnavalsjaar! 

Samen met met mijn hofhouding en raad van 17 heb ik genoten van het begin tot het eind.

Het begon allemaal met de Prinsbekendmaking waar Sinterklaas besloot dat ik de JeugdPrins mocht 

worden. Achteraf is dit het beste cadeau wat ik ooit van de Sint heb gehad. Als ik terugkijk op vorig jaar 

dan zijn er voor mij enkele hoogtepunten: Om te beginnen de Jeugdsleuteloverdracht. Dit jaar georga-

niseerd door de Jeugdcommissie van de Blauwe Bokken. Wat hebben we gezongen en gesprongen bij 

Active Partyworld. Het was fantastisch. Dat ik maandagmiddag met de prijsuitreiking op het podium 

mocht staan, tussen alle Prinsen, zal ik nooit meer vergeten. Al die feestende mensen in een stampvolle 

Bogerd was geweldig om te zien. En de dinsdagmiddag, het feest van de jeugd. Het was helemaal top. 

Het confettifeest daarna was een erg leuke afsluiter. Wat was ik trots, die middag, dat ik de JeugdPrins 

was. De bokverbrandig was wel wat emotioneel, maar heel bijzonder om te delen met mijn Hofhouding 

en Jeugdraad. Andere activiteiten zoals: o.a. de optochten, de brunch, het bezoek aan ’s Heeren Loo, 

Kasteelhof, de Mis in de kerk waren ook  erg gezellig.

Ik wil graag alle Blauwe Bokken bedanken voor alles. Speciale dank aan de Jeugdcommissie en mijn 

eigen hofhouding: Brechje, Jennifer, Lars, Jesper, Bart en Casper en niet te vergeten de Raad van 17. 

Wat kunnen jullie feesten!! Wiannekes jullie dansen waren wel helemaal super en dat geldt ook voor de 

muzikale klanken van de FSHK.

Verder heeft Prins Arno met zijn hofhouding ervoor gezorgd dat carnaval 

2011-2012 voor mij onvergetelijk is. Hartelijk dank daarvoor.  Ik begon het 

carnavalsjaar met mijn lijfspreuk: Voor mij geen Redbull,  Prins zijn geeft 

mij vleugels.  Speciaal voor Arno heb ik mijn lijfspreuk aangepast. Voor 

mij geen Redbull, Prins Arno geeft mij vleugels!!

Tot slot wil ik JeugdPrins Noud en zijn gevolg een fantastisch carna-

valsjaar wensen en datzelfde geld voor Prins Louis de Punaise met zijn 

aanhang!! 

Mijn steek, cape en scepter heb ik ingeleverd, maar zoals de Blauwe 

Bokken altijd zeggen: Prins ben je voor het leven en het is toch hele-

maal fantastich dat ik dat over mezelf kan zeggen!!

Afscheidswoord 
JeugdPrins Jurre d’n Urste

 
 

 advies en behandeling 
kerkeland 9F Druten 
0487 512764 
www.fysiodruten.nl  

Markt 1D  Druten    Tel 0487 511 630    www.derksoptiek-druten.nl

47

B52_010453_2013.indd   47 03-01-13   14:09



Nijverheidsweg 8k, 6651 KS Druten

T 06 124 08 338, info@rendezvousofstyle.nl

RICKSPORTS 
Hogestr a 59 

Druten 
0487-512545 

www.ricksports.nl 

a  t

www.seven-menwomen.nl 
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Beste Bokken en Geiten,

Men zegt wel eens dat de jaren voorbij vliegen, 

maar ervaren dat een jaar niets voorstelt is een 

tweede. Als de dag van gister herinner ik me het 

moment, dat ik werd gevraagd, om de ere titel als 

Prins Carnaval van Druten te mogen gaan vervullen. 

Zeker omdat mijn overleden vader Prins John d’n 

Urste deze titel ook heeft vervuld in 1978 en 1979, vond 

ik het een grote eer om in zijn voetsporen te mogen 

treden en heb dit met beide handen aangegrepen. Vanaf 

dat moment gaat er veel door je heen en moet er veel 

geregeld worden en… niemand mag iets merken! Ik heb 

een geweldige JeugdPrins leren kennen “Prins Jurre”, 

waar nog veel JeugdPrins kandidaten een voorbeeld aan 

kunnen én moeten nemen. Prins Jurre: Bedankt dat ik samen 

met je deze carnaval heb mogen vieren. Samen kan ik met 

JeugdPrins Jurre en zijn Hofhouding, met mijn Hofdame 

en tevens mijn vrouw Paulien, Pages Irma en Nicolette, 

Opperschenker Henk en Chef de Protocol Gérard u melden dat we een geweldig mooi carnavalsjaar 

achter de rug hebben. Wij zijn met open armen en met een warm gevoel opgenomen door alle mensen van 

Stichting Karnaval “De Blauwe Bok” en door carnaval vierend Druten. Wat ik al vaker heb gezegd en wat ik 

nogmaals wil benoemen is mijn respect voor de mensen van deze carnavalsvereniging voor al het werk wat 

zij doen. Vóór en Achter de schermen. Ik kan nu uit ervaring vertellen dat dit echt veel vrijwilligerswerk is, 

wat door de meeste mensen wordt onderschat. Ook gaat mijn dank uit naar de Free Style Herrie Kapel die, 

ook dit jaar, iedere keer met hun instrumenten weer klaar stonden om het alaaf en hun muzikale klanken 

ten gehoren te brengen, nogmaals… jullie bedankt!!  Na mijn bekendmaking als Prins Arno d’n Urste  is er 

héél véél de revu gepasseerd, té veel om te benoemen. We hebben  geprobeerd zoveel als mogelijk van 

alles te genieten. Gelukkig zijn er veel foto’s gemaakt door Hoffotograaf Hans en is hier en daar gefi lmd 

zodat dit jaar voor altijd in ons geheugen blijft staan. De CD die we hebben gemaakt met het prinsenlied 

en de nummers van de Gérano’s heeft €600 euro opgebracht waarvoor mijn dank. Dit bedrag hebben we 

tijdens het haringhappen overhandigd aan de Stichting Ambulancewens Nederland zodat zij erg zieken en 

terminale mensen kunnen helpen bij het vervullen van hun laatste wens. Ik wil mijn opvolger Prins Louis de 

Punaise d’n Urste en ook JeugdPrins Noud d’n Urste heel veel succes en net zoveel plezier toe wensen als 

wij hebben gehad…… dan gaat het zeker goed komen. Carnaval vierend Druten,  Raad van Elf ,Senatoren, 

Bestuur, Ereleden. President, Orde Van Oud Prinsen, JeugdPrins en zijn Raad, De Wiannekes, De Vrouwen, 

Free Style Herrie Kapel en mijn eigen Hofhouding… 

Bedankt voor alles!!, Bedankt voor het vertrouwen, Bedankt, ….dat ik dit jaar jullie Prins mocht zijn.

 ik sluit af met mijn carnavals leus….

   ”Carnaval in Maose en Waole, is een groot feest vur allemaole!!”     

 ALAAF ALAAF  ALAAF

Afscheidswoord 
Prins Arno d’n Urste
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Welkom bij de 
goedkoopste
van Druten!

Kijk voor de spelregels op jumbosupermarkten.nl Druten, Marktpassage 15

Openingstijden:

Ma t/m do 08.00 - 20.00 uur

Vrij 08.00 - 21.00 uur

Za 08.00 - 20.00 uur

vormgeving & ontwikkeling
verrassend anders

www.studio-informa.nl - Druten

Markt 6
6651 BC Druten
(0487) 50 72 26

www.platia.nl
info@platia.nl
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      Kattenburg 34   Druten
   0487-517975

Firma Mulders
Koningsweg 1 - 6655 AA Puiflijk

Tel. 0487-512402 - www.zaaldelinde.nl

Het adres voor goedverzorgde

ONZE ZAAL IS

VOORZIEN VAN

AIRCO

Energieweg 5

6651 KT Druten

Telefoon 0487 - 512 111
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Raadhuisstraat  37A
Voor meer info: www.huizenzo.nl     0487-518510

info@pers-vervoer.nl www.pers-vervoer.nl

‘voor iedere groep 
verzorgen wij de oplossing”

Veesteeg 4, 6658 KP 
Beneden Leeuwen
Tel. 0487-515000

Int. transporInt. tr

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

 T

Wil je biljarten leren?
BILJARTACADEMY DRUTEN

Klepperheide 11b (ingang Van Heemstraweg 56)
6651 KM Druten

Inlichtingen: 0487 540592 en 06 549 054 40 of 06 126 180 21
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www.broeklynn.nl

HERENMODE
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Al jaren organiseert het Pax Christi College uit Druten het jaarlijkse Gala voor de eindexamenkandidaten. 

Een spetterend afscheidsfeest voor de leerlingen die na hun zware eindexamen in spanning de uitslagen 

moeten afwachten en vervolgens hun studie of loopbaan elders gaan voortzetten. 

Dit Galafeest werd traditioneel in Winssen gehouden. Vorig jaar is echter besloten dit gebeuren vanaf 

2013 in d’n Bogerd in Druten te laten plaatsvinden. Het feest werd langzamerhand een maatje te 

groot voor een dorp als Winssen, met name vanwege de verkeersveiligheid. Voorafgaand aan het 

galafeest vindt er namelijk een parade plaats met bijzondere voertuigen, stijlvolle gala-auto’s en ludieke 

vervoermiddelen om de galaparen naar het feest te brengen. Deze parade zal dit jaar dus in het centrum 

van Druten gaan rondtrekken. Ongetwijfeld zal ook hier het publiek massaal toestromen en van alle 

pracht en praal gaan genieten. 

Het feit dat het Gala nu in Druten zelf gehouden wordt, is aanleiding geweest dat de organisatie van 

het Gala met onder andere de Blauwe Bok zal gaan samenwerken. De Blauwe Bok heeft immers volop 

ervaring hoe een grote optocht zonder problemen door het centrum geleid kan worden en heeft hun 

kennis over een dergelijk evenement graag aan de organisatie van het Pax gala ter beschikking gesteld. 

De organiserende werkgroep is inmiddels achter de schermen al volop aan het werk om straks de 

parade door de Hogestraat in Druten vlekkeloos te laten verlopen en minstens zo’n groot succes te laten 

worden als de Streekreut al jaren is. 

Hilde Beijer (projectleider van het Gala binnen het Pax Christi College): “We waren erg blij dat De Blauwe 

Bok ons wilde helpen met de organisatie van de parade door Druten. Vanaf het eerste contact hebben 

wij al vele tips, groot enthousiasme en nuttige informatie van de mannen van De Blauwe Bok gekregen. 

Zo’n spontaan aanbod van hulp en hun ervaring waarderen we zeer. Nog mooier is dat De Blauwe 

Bok tijdens de parade op 31 mei aanstaande ook hulp zal verlenen bij het afzetten van de route en het 

verkeer in goede banen zal leiden. Hun leden hebben al jarenlang ervaring op dit gebied met hun reuten. 

We zijn er dan ook van overtuigd dat we voor dit gedeelte van het evenement geen betere partners 

konden vinden. Los daarvan weten de heren hoe je een feestje moet vieren. Hun Residentie is ook 

d’n Bogerd, dus ook op dat vlak kunnen we zeker nuttige tips meenemen vanuit hun ervaringen in dit 

feestpaleis.” 

Blauwe Bok en Pax Christi 
College vieren samen feest 
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www.weemen.nl

Drukwerk & Communicatie

Wij wensen  
u een gezellige 
carnaval toe!

www.wassinkopgenoort.nl

www.wassinkopgenoort.nl
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Ook voor al Uw feesten, 
vergaderingen en diners voor grote groepen!

“DE TABAKSPLANT”
Voor Horeca en Recreatie

van Heemstraweg 33
Afferden

T 0487 510 355
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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 17 december 2012.

1e prijs
halfjaar gratis sporten

t.w.v. € 210,00

Active Sports World Druten

gewonnen door nr. 2870
de Ruiter-Derks

Dijkgraafstraat 13A, 6651 DL Druten

2e prijs
Ice Watch Sili

t.w.v. € 89,00 

van Woerkom Juweliers

gewonnen door nr. 1839
Peperkamp

Kasteelhof 44, 6651 VB Druten

7e prijs
een dagpas sporten

t.w.v. € 12,50

Active Sports World Druten

gewonnen door nr. 3722
Baron

Middelveld 57

6651 GS Druten

8e prijs
2 toegangskaarten

t.w.v. € 11,00

Active Kids World Druten

gewonnen door nr. 1470
G. Mulder

Hegakker 15

6652 BA Druten
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5e prijs
waardebon € 20,00

te besteden bij

El Bocadillo

gewonnen door nr. 45
A.Koppers-Timmers

Piet-Heinstraat 1

6651 ZR Druten

4e prijs
waardebon € 20,00

te besteden bij

Bloemisterij ‘t Stekkie

gewonnen door nr. 1142 

W.W.M. Bull

Burg. Dittersstraat 31

6658 BS Ben-Leeuwen

3e prijs
waardebon € 25,00

te besteden bij

Anneke’s Ondermode 

gewonnen door nr. 2824
G. Schoenmakers

Ooievaarstraat 9

6651 XX Druten

6e prijs
1 uur 1 bowlingbaan

t.w.v. € 19,50

Active Party World Druten

 gewonnen door nr. 362
P. v. Koolwijk

Genechtstraat 44

6651 EJ 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
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