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Prins Erik d’n Urste 

en JeugdPrins Gijs 

d’n Urste

Stichting Karnaval “De Blauwe Bok”
Residentie Blauwe Bok



Tuindromen...

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

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

            www.vanlaarshoveniers.nl

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 Korenkamp, 
Ridder in de orde van de zilveren microfoon, Beschermheilige van 
de automobielbranche, Jonkheer van Dio E5 en onmisbare schakel 
in de verdedigingslinie van Dio 6, geeft te verstaan dat:

1   Het carnaval dit jaar gevierd wordt op 1,2,3 en 4 maart.

2    We met carnaval al onze zorgen opzij zetten en ons zelf een 
  feestje gunnen.

3   De woorden: zorgen, crisis en malaise zullen worden vervangen door:   
  onbezorgd, feesten en polonaise.

4   JeugdPrins Gijs zijn motto “Lachen & Klappen” aan iedereen zal 
  overdragen.

5   We tijdens het feesten respect hebben voor andermans eigendommen   
  en levensopvattingen, waarbij we ook de niet carnavalist respecteren.

6   Er naar iedereen op het podium wordt geluisterd. 

7   Het carnaval in Druten een feest is van iedereen, 
  ongeacht waar en met wie dat wordt gevierd. 

8    We niet wachten tot het gezellig wordt, maar dat we het gezellig gaan  
 maken, geheel volgens de uitdrukking van papa Piet:  

  “Schik motte zelf maken”.

9   Er met een slok op niet aan het verkeer wordt deelgenomen.

10  We tijdens carnaval niet zeuren dat we moe zijn. 
  Uitrusten doen we morgen, we gaan doorrrrrrrrr!

11   Iedereen mijn lijfspreuk naleeft:
   
    Wacht niet op een mooie dag, 
    maar maak er een!

  

Proclamatie
  



 

       CV-installaties
 Airco en luchtbehandeling 
    Meet- en regeltechniek
Loodgieterswerk Duurzame technieken 
      24 uursservice Onderhoud

Nijverheidsweg 5, Druten    0487 58 15 10    www.wijmakenhetgoed.nl
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Voorwoord 
Burgemeester
Alaaf alle Bokken & Geiten

De tijd vliegt, want u bent zich vast al weer aan 
het klaarmaken voor een fantastisch carnaval 
begin maart. Wagenbouwers zullen al weken 
bezig zijn om de mooiste wagen van Maas & Waal 
te bouwen, achter de schermen zullen talloze 
mensen bezig zijn de fraaiste kostuums te maken 
en de leden van De Blauwe Bok en alle andere 
carnavalsverenigingen in de gemeente Druten zijn 
zelfs al maanden bezig met de voorbereidingen 
van een spetterend carnaval 2014. 

Als ik terugkijk op de afgelopen jaren met het carna-
val in mijn gemeente, dan zie ik gelukkig een super 
positieve ontwikkeling. De carnavalsverenigingen 
werken veel meer en steeds vaker harmonieus met 
elkaar samen en samen met de gemeente doet 
iedereen zijn best om aan jongeren onder de acht-
tien duidelijk te maken dat alcohol niet goed voor ze 
is. Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur, 
zullen onze politici vast ook weer op de hak genomen 
worden. Maar gelukkig altijd op een leuke manier en 
met een vette knipoog. 

Dat is volgens mij de reden waarom carnaval bij 
De Blauwe Bok zo’n succes en prachtig cultuurfeest 
is. Met respect voor elkaar een paar dagen lang de 
deun van elke dag vergeten en lekker feestvieren. 
Ik zal dan ook met een gerust hart de sleutel van ons 
fraaie dorp tijdelijk aan jullie Prins Erik d’n Urste gaan 
overhandigen. Gesteund door zijn Hofhouding, Raad 
van Elf, Senatoren, Oud Prinsen, Dames van De 
Blauwe Bok en zijn collega JeugdPrins Gijs met zijn 
hele gevolg, zal hij zeker prima op de carnavalswinkel 
passen. Alaaf!



Colofon
Dit is een uitgave van het Ministerie

van Pers, Publiciteit en Communicatie

van Stichting Karnaval “De Blauwe Bok”.

Niets uit deze uitgave mag worden gebruikt en of 

hergebruikt zonder schriftelijke toestemming.

Blauwe Bokken Krant
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Oplage: 5200

Advertentie-acquisitie: 

Jeroen Beekhuyzen, Frank den Biesen, Michel Foe-

kens, 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

Fotografie:  

Hoffotograaf Hans Westdijk

Overige foto’s: 

Jeroen Beekhuyzen

Eindredactie:

Frank Jansen, Louis Poncin

Opmaak en Druk:

Weemen Drukwerk & Communicatie

Morele ondersteuning:

De Dames van “De Blauwe Bok”
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Voorwoord Voorzitter

Beste Bokken en Geiten,

Op het moment dat deze carnavalskrant bij u door 
de bus valt zijn we nog een viertal weken verwijderd 
van Carnaval 2014. Ook dit jaar beloofd het weer een 
prachtig festijn te worden. Allereerst wil ik Oud Prins 
Louis de Punaise d’n Urste en oud JeugdPrins Noud 
d’n Urste bedanken voor hun geweldige inzet het 
afgelopen jaar, het was weer super!! Hun opvolgers 
Prins Erik d’n Urste en JeugdPrins Gijs d’n Urste 
wens ik erg véél succes toe. Verder wil ik van de 
gelegenheid gebruik maken om D’n Bogerd hartelijk 
te bedanken voor de  afgelopen 3 jaar dat wij daar 
carnaval mochten vieren. Menig carnavalsvierder 
is reeds de nodige uren druk met het bouwen van 
een wagen of doet als loopgroep of individu aan een 
optocht mee. Stel deze mensen niet teleur en kom 
in grote getale naar de Kwartjesreut en Streekreut 
welke dit jaar weer in Druten zullen rondtrekken.
In 2004 is de Jeugdraad in Druten opgericht, dit 
betekent dat in 2014 het 11-jarig bestaan van deze 
prachtige club met jeugdige carnavalisten gevierd 
zal worden. Het hoogtepunt moet het JeugdPrinsen-
Treffen op 1 februari in onze nieuwe Residentie gaan 
worden. Commissie Jeugd bedankt voor jullie inzet 
de afgelopen 11 jaar, dit is iets om trots op te zijn!! 
Met de keus voor onze nieuwe Residentie “Active 
Party World” hopen we een succesvolle weg ingesla-
gen te hebben. 

Met de nadruk 
op de jeugd en 
een fantastisch 
programma met 
diverse artiesten 
bekend van radio en tv 
belooft het in een bomvolle 
“Bokkenstal” een gigantisch feest voor jong en oud 
te worden. Kom gerust kijken, het is beslist de moei-
te waard en de entree is gratis!! Om een vereniging 
als deze draaiende te kunnen houden is er natuurlijk 
héél véél geld nodig. Gelukkig hebben wij van velen 
onder u de laatste jaren steun mogen ontvangen in 
de vorm van een donateurschap, sponsoring en/of 
advertentie. Hiervoor onze hartelijke dank. 

Als afsluiting wens ik iedereen een fantastisch 
carnaval en ik kan u verzekeren dat wij als 
Stichting Karnaval “De Blauwe Bok” er alles aan 
zullen doen om het U naar de zin te maken. 
Tot ziens op één of meerdere gelegenheden, ALAAF, 
ALAAF, ALAAF.

Namens Stichting Karnaval “De Blauwe Bok”
Frank Jansen, voorzitter
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Hogestraat 10-12 | 6651 BK  Druten | 0487- 512 654 | www.akkermans-juwelier.nl

8

Kattenburg 39  |  6651 am Druten

Reserveren: 0487 51 83 76 

www.elmundodruten.nl

Juwelier
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Samenwerking Blauwe Bok en 
Active Partyworld

Ballonnenwedstrijd 2013

Stichting Karnaval De Blauwe Bok is overgestapt. 
Active Partyworld is de nieuwe Residentie van de 
Drutense carnavalsvereniging. 

Voorzitter Frank Jansen namens De Blauwe Bok: 
“Wij hebben als carnavalsvereniging het doel om de 
carnaval in Druten in tact te houden en dit voor een 
zo breed mogelijk publiek te organiseren. Wij denken 
dat het moment is gekomen om ons te gaan rich-
ten op een jongere generatie en denken met Active 
Partyworld hiervoor de beste partner te hebben 
gevonden. Active Partyworld heeft zich op dit vlak in-
middels ruimschoots bewezen, kijkend naar het volle 
programma van Active Partyworld tijdens de carna-
val, met diverse bekende artiesten en DJ’s  dan zien 
wij carnaval 2014 met veel vertrouwen tegemoet. Bij 
Active Partyworld zijn de voorbereidingen in volle 
gang voor het carnavalsfeest in Druten. 
Carnaval zoals De Blauwe Bok en Active Partyworld 
voor ogen hebben is vier dagen lang feest met 
diverse artiesten en DJ’s met vier dagen lang gratis 
entree, zodat het voor iedereen toegangelijk is. Tij-
dens de optochtdagen (zaterdag met de kwartjesreut 
en maandag met de Streekreut) loopt het middagpro-
gramma over in het avondprogramma, voor de inner-
lijke mens is er keuze uit Stamppot met Active bal, 
Döner of frituur. Dit geeft de mogelijkheid om vanaf 
de prijsuitreiking door te kunnen feesten tot in de 

nachtelijke uurtjes. Active Partyworld is trots op het 
programma, met optredens van o.a. De Lawineboys, 
Ronnie Ruijsdael, Jeroen van Zelst en Mike & Colin. 
De hoofdacts, Dj Paul Elstak, FeestDJRuud en The 
Partysquad, een perfecte mix van carnaval, dance 
en feestmuziek, zullen van carnaval 2014 een fan-
tastisch feest maken. Op carnavalszondag vindt het 
Drutus bierfest plaats in het café van Active Party-
world. Kortom, bierpullen, Heidi’s, Tiroler kleding Le-
derhosen en biertafels. Aan de vier carnavalsdagen 
is geen leeftijdsgrens verbonden. Echter moet Active 
Partyworld, net als iedere andere horeca gelegen-
heid, voldoen aan de nieuwe horecawetgeving. Om 
dit te kunnen handhaven worden er op vertoon van 
legitimatie leeftijdsarmbandjes verstrekt voor bezoe-
kers van 18 jaar en ouder. Met leeftijdsarmbandjes is 
het mogelijk om alcoholische dranken te bestellen. 
De garderobe wordt verzorgt door partylocker. Een 
locker kan gebruikt worden voor zowel uw garde-
robe, als uw persoonlijke bezittingen. 
Na betaling van een huur van € 5,00 en een borgsom 
van € 5,00, ontvangt u bij de balie een sleutel voor 
uw locker. Wanneer u weer naar huis gaat, levert u de 
sleutel in bij de balie en ontvangt u de betaalde borg 
retour. 

Kijk voor meer informatie over carnaval 2014 op 
www.activepartyworld.nl/carnaval-2014

Ook dit jaar 2014 beginnen we op carnavalszaterdag 1 maart 

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 2013 heeft de ballon van onderstaande deelne-

mer de meeste kilometers afgelegd.

Prijswinnaar:

Tijn Hendriks  

438 km (Sampont Arlon)



•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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Met Advisie Groep
bent u verzekerd 
van een 
prettige carnaval... 

Hypotheken    Verzekeringen    Sparen

Druten      T  0487 50 67 84      advisiegroep.nl

...en van de laagste rente. En u kunt er terecht voor 

een op maat gesneden hypotheekadvies en andere 

fi nanciële zaken.
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Commissie Versiering

Om het Carnaval in Druten goed te organiseren zijn er enorm veel werkzaamheden te doen. Om al 
deze werkzaamheden te ordenen heeft De Blauwe Bok een 22 tal commissies, welke allemaal een 
stukje van de organisatie voor hun rekening nemen. In iedere commissie zitten weer een aantal 
vrijwilligers welke er samen voor zorgen dat hun taken goed worden uitgevoerd. 
Eén van die commissies is de commissie ‘Versiering’. De commissie Versiering zorgt ervoor dat voor 
elke activiteit de zaal prachtig in het blauw wit versierd is. De vrijwilligers van De Blauwe Bok zijn hier 
een hele avond mee bezig!

Tot voor enkele jaren geleden versierde De Blauwe Bok ook grote delen van Druten met Blauw Witte vlag-
gen. Een operatie waar alle vrijwilligers van De Blauwe Bok drie volle zaterdagen mee bezig waren! Echter 
de vlaggen zijn in de loop der jaren versleten en de fi nanciële middelen waren er niet om nieuwe te maken. 
Om Druten toch zoveel mogelijk een carnavaleske uitstraling te geven doet De Blauwe Bok nu ieder jaar een 
beroep aan de inwoners van Druten om hun huis / straat te versieren. Ook roept De Blauwe Bok elk jaar alle 
winkeliers op om hun etalage Blauw/Wit te versieren. 

De versieringen voor het huis van de Prins en JeugdPrins zijn dit jaar in een nieuw jasje gestoken. De dames 
hebben een aantal avonden zitten werken en hebben prachtige nieuwe vlaggen gemaakt. Ook zijn er nieuwe 
bokken gemaakt voor op de beide ‘prinsenhuizen’ en  wordt er momenteel hard gewerkt om een kenmerk in 
de tuin te plaatsen bij alle leden van de Hofhouding van JeugdPrins Gijs. Kortom volop activiteiten en plannen 
in de commissie ‘versiering’!

                                                             

Voor al uw bouwactiviteiten
van ontwerptekening  

tot sleutelklare oplevering.                         
                                     

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

Email: artsbouw@tiscali.nl
www.artsaannemersbedrijf.nl



12



13

Het jaar van Prins 
Erik d’n Urste
Al jaren lees ik als eerste het woordje van de 
Prins als de nieuwe Bokkenkrant uit komt. Des 
te onwerkelijker is het nu dat ik zelf als Prins een 
tekst zit te schrijven. Ik ben enorm trots dat ik 
dit jaar de Prins van het Bokkenrijk mag zijn. Het 
carnaval is mij door mijn vader en moeder met de 
paplepel ingegoten. Als jongetje van 4 jaar stond 
ik al op de carnavalswagen in de optochten. Bij 
mijn hofdame Renate is dit op dezelfde manier 
gegaan, vandaar dat we beiden zijn besmet met 
het carnavalsvirus. Ook onze kinderen zijn hele-
maal ‘into’ carnaval. Anne is al jarenlang lid van 
de Wiannekes en Wout zit in de hofhouding van 
JeugdPrins Gijs d’n Urste als ‘AA schenker’. 
Verder hebben mijn broer & schoonvader het 
goede voorbeeld gegeven als respectievelijk 
Prins Johan d’n Urste en Prins Cor d’n Urste.

Inmiddels ben ik 15 jaar lid van de Blauwe Bok, 
waarvan ik 11 jaar als adjudant naast de Prins(es) 
heb gestaan. Ik heb iedere Prins keer op keer enorm 
zien genieten en dat is ook wat ik me heb voorgeno-
men: Genieten! Genieten! Genieten! Dat is iets wat 
mijn voorganger Prins Louis de Punaise d’n Urste en 
JeugdPrins Noud d’n Urste met volle teugen hebben 
gedaan. Ik wil hierbij ook mijn waardering uitspreken 
voor jullie tomeloze inzet en energie. Jullie kunnen 
terugkijken op een fantastisch carnavalsjaar. Samen 
met JeugdPrins Gijs d’n Urste, Hofdame Renate, 
Page’s Anke & Maaike, Adjudant Sander, Chef de 
Protocol Erik, Spreekstalmeester Johan, Adviseur 
Michel en Opperschenker Jeroen zullen we er alles 
aan doen om er een prachtjaar van te maken. 
We zullen het carnaval dit jaar vieren in onze nieuwe 
residentie Active Partyworld aan de Klepperheide 
in Druten. Gezien het spectaculaire programma wat 
elders in deze gids vernoemd staat, moet dit een 
knalfeest worden. Dan JeugdPrins Gijs. 

Als je het over genieten hebt, moet je daar naar kijken. 
Met een lach van oor tot oor stond hij te stuiteren op 
het podium tijdens de JeugdPrins bekendmaking. 
Gijs is dit jaar de 11e JeugdPrins van De Blauwe Bok, 
hetgeen betekent dat de Jeugdraad een jubileum 
viert. Dit jubileum wordt dit jaar gevierd met een heus 
JeugdPrinsenTreffen met alle JeugdPrinsen uit de 
omgeving. Ook zal Gijs het voortouw nemen tijdens 
de Kindermiddag en het Confettifeest bij Active 
Partyworld. Voor mij is dit feest ieder jaar weer het 
hoogtepunt van de carnaval. De hele zaal bezaaid met 
confetti, waarin de kinderen naar hartenlust kunnen 
rauschen. Ook menig volwassene zie ik die middag 
even ‘kind’ worden bij het aanzien van zoveel confetti.

Uiteraard zullen wij als carnavalsvereniging dit jaar 
weer een bezoek brengen aan ’s Heerenloo en de 
Kasteelhof. Verder roep ik iedereen, die het maar 
even kan, op om carnaval te komen vieren. Carnaval 
is een feest voor iedereen! Zet je dagelijkse zorgen 
even opzij en gun jezelf een feestje. Je zult zien dat je 
er van opknapt. Mijn vader zei altijd: Schik motte zelf 
maken, vandaar dat ik afsluit met mijn lijfspreuk:

Wacht niet op een mooie dag, 
maar maak er een!
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7 dagen per week 
geopend!
ma t/m za
08.00 - 21.00 uur

zondag
12.00 - 17.00 uur
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JeugdPrins Gijs
d’n Urste
Beste Bokken en Geiten,

Ik ben Gijs d’n Urste. Graag wil ik mezelf  even 
voorstellen. Mijn naam is Gijs Meeuwsen, ik ben 
11 jaar en ik zit in groep 8R van de Kubus. 
Ik voetbal in de D2 van Dio en ik hou van cross-
motor rijden.

Carnaval zit bij mij en mijn hele familie in het bloed.
Mijn opa was ooit Prins bij de Torenuilen, in 2010 was 
mijn ome Michel hier Prins en 2 jaar geleden stond 
mijn neef Jurre hier nog als JeugdPrins. Ik ben dus 
de vierde Prins, maar wel de eerste JubileumPrins!!! 
Samen met mijn broertje Harm, papa en mama vier 
ik normaal carnaval met de loopgroep Toeternie-
toe. Dan is er nog mijn oma. Zij kan niet stil staan 
op de muziek van een dweilorkest en zij staat met 
de carnaval altijd voor ons klaar. Ik heb super veel 
zin om samen met mijn pages Roos en Jenna, adje 
Freek, chefke Anthony, AA meester Wout en een raad 
van 14 een knallend  jaar er van te maken, want de 
jeugd bestaat al 11 jaar bij de Blauwe Bok. Helemaal 
super!’ Het is een gezellige club hè! Het is een grote 
club dit jaar met veel meisjes . Ik hou er wel van! 
Prins Erik d’n Urste zegt steeds dat we samen gaan 
lachen en klappen en er een feestje van gaan maken. 
Dat gaan we zeker doen, maar dat 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 Confettifeest 
en dat is ook een ontzettend gaaf feestje. Ik hoop 
dat jullie allemaal komen, maar ik hoop jullie ook te 
zien met andere activiteiten, zoals de Kwartjesreut en 
de Streekreut in Druten. JeugdPrins Noud heeft het 
vorig jaar super goed gedaan en nu is het mijn beurt. 
Laat de carnaval maar komen! Drie maal ALAAF en 
dan sluit ik af met mijn lijfspreuk:

Het jubileum met Prins Gijs, 
brengt heel Druten van de wijs!

15



Zandstraat 106a,

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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Kleine Wiannekes:
V.l.n.r.: Anouk, Demi, Mirthe, Silke, 
Anne, Indy Grote Wiannekes:

Boven v.l.n.r.: Annika, Jamilla, Anne 
Onder v.l.n.r.: Guusje, Caitlin 

Jeugdhofhouding:
V.l.n.r.: Chefke de Protocol Antony, Adje Freek, Page 
Jenna, JeugdPrins Gijs, Page Roos,  AA-Schenker 
Wout.

Jeugdraad:
V.l.n.r.: Jan, Lisa, Jesse, Collin, Dominique, Jelle, Floris, Cas, Antony, Freek, 
Roos, JeugdPrins Gijs, Jenna, Wout, Anna, Zoë, Iris, Emma, Anne.
Niet op foto: Dieuwertje
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Hofhouding:
V.l.n.r.: Jeroen Beekhuyzen 
(Opperschenker), Johan 
Klaassen (Spreekstalmeester), 
Maaike Foekens (Page), Anke 
van der Zandt (Page), Prins 
Erik d’n Urste, Renate Klaas-
sen (Hofdame), 
Erik van Osenbruggen (Chef 
de Protocol), Michel Foekens 
(Speciaal Adviseur) en Sander 
van der Zandt (Adjudant).

Dames Blauwe Bok:
V.l.n.r.: Anita van Osenbruggen, Mirjam 
van der Wielen, Nastasja de Haas, Saskia 
de Heuvel, Annemarie Kuijpers, Frede-
rike Beijnes, Ursula van Merwijk, Chantal 
Kuijpers, Prins Erik d’n Urste, Marijke 
van Sonsbeek, Laura Janssen, Anke van 
der Zandt, Monique de Vrucht, Maaike 
Foekens, Annemarie Renkens, Trees van 
Hees, Renate Klaassen, Paulien Peters.
Niet op foto: Ardith Jansen, Angela van 
Schadewijk, Marga Schraven.

Senatoren:
V.l.n.r.: William de Heuvel, Hans Renkens, Sander 
van Merwijk, Jeroen Beekhuyzen, Henri Peters, 
Willie van Sonsbeek, Chantal Kuijpers, Arno 
Peters.
Niet op foto: Frank den Biesen, Louis Poncin.
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Laarstraat 9 
6654 KJ Afferden (gld)

0487  51 76 73
06 51 11 71 37 

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

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

SHOARMA - PIZZERIA
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Hogestraat 11
6651 BD Druten

0487-516008 

www.natuurlijkbloemenvanmarieke.nl

A.W. Basten
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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



www.theodriessen.nl

Theo DriessenTheo Driessen

Verkoop occasions
Onderhoud
Reparaties
Banden
Verhuur
APK

MR. VAN COOTHSTRAAT 16
6651 ZJ DRUTEN

0487515353
0651326463

autobedrijf@theodriessen.nl
Winteropeningstijden:

Vrijdag: 
16.00 - 20.00 uur

Zaterdag: 
12.00 - 20.00 uur

Zondag: 
12.00 - 20.00 uur

   t/m  zondag 16 maart 2014:

4 pannenkoeken 
    eten 
         = 2 betalen!

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

t/m  zondag 16 maart 2014:
VOORAF RESERVEREN!

  Transport - opslag
   Energieweg 1  6651 KT  Druten

Tel:  0487  512121
Fax: 0487  516549
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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



23

Zaterdag 1 februari
JeugdPrinsenTreffen in De Bokkenstal bij Active Partyworld
Aanvang half acht ‘s avonds 

Omdat onze JeugdRaad haar 11-jarig jubileum viert, nodigt De Blauwe Bok uit de hele regio JeugdPrinsen 
en Prinsessen met hun gevolg uit voor een absolute primeur!

Zaterdag 8 februari
Pronkzitting in De Bokkenstal bij Active Partyworld
Aanvang acht uur ‘s avonds

Prins Erik d’n Urste en JeugdPrins Gijs d’n Urste met hun gevolg ontvangen alle carnavalisten en andere 
belangstellenden uit Druten in De Bokkenstal. Diverse entertainers brengen weer een spetterend en gevari-
eerd programma. Ook de Wiannekes zullen deze avond present zijn en hun beste beentjes voorzetten. 
Om ongeveer half twaalf is het officiële programma voorbij en zal Prins Erik d’n Urste voorop gaan in de 
polonaise. De gehele avond wordt muzikaal omlijst door de “Free Style Herrie Kapel”.

Zaterdag 22 februari
Jeugdsleuteloverdracht in dorpshuis ’t Trefpunt te Deest
Aanvang zeven uur ‘s avonds

Burgemeester Van Riswijk zal dit jaar in Deest  tijdens een feestelijk omlijst programma de sleutels uitreiken 
aan de JeugdPrinsen en Prinsessen uit de Gemeente Druten. 

Dinsdag 25 februari
Bezoek aan Zorgcentrum De Kasteelhof te Druten
Aanvang half acht ‘s avonds

Het jaarlijks terugkerende bezoek van de Prins en JeugdPrins met Hofhouding aan Zorgcentrum 
De Kasteelhof.

Woensdag 26 februari
Bezoek aan ’s Heeren Loo te Druten
Aanvang zeven uur ‘s avonds

Het jaarlijks terugkerende bezoek van de Prins en JeugdPrins met Gevolg aan ’s Heeren Loo.  

Programma “De Blauwe Bok” 
Druten 2014



Prettige Carnaval, Alaaf!
24



Vrijdag 28 februari
Scholenbezoek in Druten

JeugdPrins Gijs gaat samen met Prins Erik en gevolg een bezoek brengen aan de diverse scholen in 
Druten.
 

Vrijdag 28 februari
Sleuteloverdracht in dorpshuis ’t Trefpunt te Deest
Aanvang acht uur ‘s avonds

Burgemeester Van Riswijk zal wederom de sleutels uitreiken aan de Prinsen van de Gemeente Druten. 
De avond zal muzikaal ondersteund worden door diverse blaaskapellen.
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ALEX VAN GRUIJTHUIJSEN
Beneden-Leeuwen

Korte Brouwersstraat 14, 6658 AC Beneden-Leeuwen

Telefoon: 0487 – 593979 / 595 339       

www.alexbouwmarkt.nl / www.kluswijs.nl

De totale verkoop en advies 
van fundering t/m dakpannen en van sanitair t/m rolgordijn

SANITAIR STUDIO B.V.
Bad in Beeld

Alex van Gruijthuijsen B.V.
BOUWMARKT

Alex van Gruijthuijsen B.V.
DRIVE-INN

Alex van Gruijthuijsen B.V.
HOUTHANDEL 

Alex van Gruijthuijsen B.V.
VERHUUR 

Alex van Gruijthuijsen B.V.
KLUSWIJS
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    Voor al uw ijzer en RVS werk!

VAN DE KAMP bvVAN DE KAMP bv
DRUTEN HOLLAND

INTERNATIONAAL
TRANSPORTBEDRIJF

Industrieweg 16 6651 KR  Druten
Postbus 20 6650 AA  Druten
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Volg @KlokGroep
via Twitter

www.klokgroep.nl

Thuis in het Bokkenrijk

32
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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 



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”

specialist in
Beeld & geluid

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

34
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Jeugdcommissie viert Jubileum!

De Blauwe Bok uit Druten is al 47 jaar een mooie 
en gezellige vereniging waar veel mensen al heel 
wat jaren hun energie en vrije tijd insteken en waar 
saamhorigheid heel belangrijk is. 
 
Een belangrijk onderdeel bij De Blauwe Bok is de 
jeugd, want de jeugd heeft de toekomst. Dit jaar 
heeft De Blauwe Bok  voor de 11e keer een eigen 
Jeugdraad met JeugdPrins en Hofhouding onder haar 
hoede. In carnavalstermen is 11 jaar een jubileumjaar 
en dus het is feest!!
 
Elk jaar worden er op de basisscholen in Druten 
inschrijfformulieren uitgedeeld, kinderen vanaf groep 
7 kunnen zich opgeven voor de Jeugdraad, Hof-
houding, Page of zelfs om JeugdPrins of Prinses te 
worden. Er komen elk jaar ontzettend veel aanmel-
dingen, waardoor de Raad van 11 soms uitgebreid 
wordt.  Sinds een aantal jaar is er ook een Orde van 
Oud JeugdPrinsen en sinds 3 jaar ook een Orde van 
Jonge Bokken en Geiten. Op deze manier kunnen kin-
deren die in de Jeugdraad hebben gezeten verbonden 
blijven met De Blauwe Bok. 
 
Een ander belangrijk onderdeel van de jeugd zijn 
de Wiannekes. Deze meiden laten elk jaar weer een 
mooie garde- en showdans zien. 
Ook zij zijn dit jubileumjaar van de partij! Prins Gijs 
d’n Urste is de Jubileumprins, Freek is zijn Adjudant, 
Jenna en Roos zijn Pages, Antony is Chef de Protocol 
en Wout is AA-schenker. Samen met een Raad van 14 
gaan ze het jubileumjaar tegemoet.

De kinderen dragen dit jaar allemaal een hele mooie 
jubileum button en de Jeugdcommissie heeft een 
grootse happening georganiseerd: het eerste Maas 
en Waalse JeugdPrinsenTreffen. Dit feest zal plaats 
vinden op 1 februari bij Active Partyworld in Druten. 
Er zullen  diverse  verenigingen met hun JeugdPrins/
Prinses, Hofhouding en Raad van 11 aanwezig zijn 
om er gezamenlijk  een leuk en gezellig feest van te 
maken. Zodra Gijs de avond geopend heeft zal het 
feest losbarsten. 
De Wiannekes zullen die avond twee keer optreden, 
er is een dj, de Free Style Herrie Kapel zal van zich 
laten horen en ook Djumbo zal die avond van de partij 
zijn. Speciaal voor de  Prinsen en Prinsessen zal er na 
het optreden van Djumbo nog een meet en greet zijn.  
 
In Nijmegen is al jaren een Prinsentreffen voor de 
volwassenen. Dit is altijd een groot succes. Het is een 
pracht en praal van verenigingen en dat willen we dit 
jaar ook voor de jeugd bereiken!!
De Jeugdcommissie is er super trots op dat er voor 
de 1ste keer al zoveel aanmeldingen zijn en hoopt dat 
het een groot succes wordt.
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BIJ ONS IS IEDEREEN WELKOM!
Voor het onderhoud van uw auto kennen onze specialisten 

geen verschil, we zijn thuis in alle merken

J. VAN DEN HEUVEL
voor alle overige occasions zie onze website: www.jvdheuvel.nl

AUTOBEDRIJF

Kerkstraat 32 Druten (Ind.terr. Westerhout) Tel. 0487-512757 

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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LAURANT
TOTAALBOUW

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



Orde van Jonge 
Bokken & Geiten:
Boven v.l.n.r.: Casper, Jesper, Jolinde, 
Lars, Bart, Lucas
Onder v.l.n.r.: Rik, Boyd, Thomas, 
Jilke

Orde van Oud Prinsen:
V.l.n.r.: William de Heuvel, 
Willie van Sonsbeek, Jeroen 
Beekhuyzen, Hans Renkens, 
Sjaak Koppers, Cor Koppers, 
Aswin Koppers, Jos van de Klok, 
Henri Peters, Peter van Mulukom, 
Frank Jansen, Henk Cornelissen, 
Chantal Kuijpers, Cees-Jan van 
Gendt, Jan Mooren, Gérard van 
Woerkom, Johan Klaassen, 
Arno Peters, Ewald Janssen, 
Louis Poncin, Michel Foekens.

Orde van Oud 
JeugdPrinsen:
V.l.n.r.: Jochem Lowiessen, 
Jurre Foekens, Noud Vos, 
Sabine van de Klok, Rutger van de Klok
Niet op foto: Bob Snijders, 
Sven Janssen, Dylan den Biesen
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Bestuur:
V.l.n.r.: Frank Jansen, Aswin Janssen, Michel Foekens, 
Prins Erik d’n Urste, Sander van der Zandt, Ewald Janssen

Raad van Elf:
V.l.n.r.: Aubry Beijnes, Joost 
Hol, Rutger van de Klok, 
Sander van der Zandt, 
Prins Erik d’n Urste, Martijn van 
Sonsbeek, Henk van Osen-
bruggen, Jochem Lowiessen, 
Jeroen van Schadewijk, Rino 
de Haas
Niet op foto: Bob Snijders, 
Hans Westdijk

40
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Programma “De Blauwe Bok” Druten 2014 
woensdag 5 maart

Askruisje halen en aansluitend Haringhappen bij Grand Café d’n Optie
Aanvang drie uur ’s middags

De complete carnavalsclub woont de Eucharistieviering bij en gaat 
na afl oop gezellig naborrelen.

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

41



42

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

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
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Hogestraat 14a, 6651 BK  Druten
Tel. 0487-519885
www.jen4you.nl

Trendy mode
Dobey Druten
Dé dierenspeciaalzaak

telefoon: (0487) 518952

e-mail: druten@dobeywinkel.nl

Wij wensen u 
veel carnavalsplez

ier!!



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 Louis maakte 2013 tot een bijzonder mooi jaar voor ons als 
kapel. Wij houden hier mooie herinneringen aan over en willen Prins Louis 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 festiviteiten. 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 vriendschappen 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 Erik en JeugdPrins 
Gijs aan het roer moet dat helemaal goed gaan komen. 
Prins Erik en JeugdPrins Gijs, van harte gefeliciteerd en we kijken uit naar de carnaval van 2014!

Free Style Herrie Kapel
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DRUTEN 

iets te vieren?

en ontvang van ons 
een leuk kadootje!

Stel je
eigen 

kadobox 
samen!

Maak van je verlanglijstje een 
box en jij krijgt zo de kadootjes 
die je graag wilt hebben. Je 
krijgt GRATIS een set met leuke 
uitnodigingskaarten.

Meer weten? Kom even langs 
voor meer informatie.
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 advies en behandeling 
kerkeland 9F Druten 
0487 512764 
www.fysiodruten.nl  

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

Kringloop De Oude School
Goederen inbrengegegegen tijdens openingstijden.ngereoedererereGGoedereGoedere

n op afsprprpraak.spreeOphaleen
, 6651 AG DDDDrutenG D33Horst 33,

xstraat 65d, 6658 EJ Beneden-Leeuwen6 we66658 EJ Beneden-Leeuwwen6658 EJ Beneden-LeeuwexxBeatrixx
646-632820, E-mail: info@kringloopdeoudeschool.nlE- glooil: info@kringloopE-mail: info@kringloa laE-mail: info@kringloopdE-mail: info@kringloo00Tel.: 006
ite: www.kringloopdeoudeschool.nlo pde deschoeoudeschool.npdeoudescoooopdeoudloopdeoudeschossWebssi

Openingstijden:
woensdag t/m zaterdagwo
van 10.00 tot 17.00 uur



BOKKEN EN 
GEITEN het is 
werkelijk waar, 
ik moet afscheid 
nemen als Prins 
dit jaar.

Als een Vos met 
’n bokkenpruik 
op in plaats van 
een vrolijke bok, 
zo voelt het om 
afscheid te ne-

men. Want wat was 
het geweldig om Prins te mogen 

zijn. Vanaf dag 1 heb ik leuke dingen meegemaakt. 
Het begon allemaal met een zeer leuk filmpje van 
Buzz Lichtyear en ik kwam in een raket het podium 
op. Speciale dank aan de Jeugdcommissie, jullie zijn 
een superteam. Ook ben ik er trots op dat ik samen 
met Prins Louis de Punaise en mijn pages  Jilke en 
Lotte, een eigen CD mocht maken. De opbrengst 
van de CD ging naar de Jeugd van de Blauwe Bok, 
want de Jeugd heeft de toekomst zeggen ze. Dit jaar 
vieren we het 11- jarig jubileum van de Jeugd. Dat 
wordt weer een gezellige carnaval met onze nieuwe 
JeugdPrins Gijs d’n Urste. Maar ook de TV- en 
Radio-interviews waren geweldig, het Prinsentreffen 
in Nijmegen, de Pronk- en Familiezitting, de prinsen-
wagen controleren: afgelopen jaar moest zelfs de 
prinsenwagen van Prienske Louis extra verstevigd 
worden (hoe zou dat nu komen?). En natuurlijk de 
optochten, scholenbezoeken, de Heilige Mis, de 
carnavalsdagen, het was allemaal SUPER. 

Ook heel bijzonder vond ik de sleuteloverdracht in 
Zaal de Linde in Puiflijk. Daar kreeg ik van Burge-
meester Van Riswijk de sleutel aangereikt. Hiermee 
nam ik de taak van de Burgemeester over: ik werd 
de baas over het Bokkenrijk. Ik heb toen beloofd 
dat er tijdens carnaval veel blauw op straat zou zijn 
en zeker rond de Blauwe Bokkenstal. Veel blauw op 
straat, want alle Bokken staan paraat zullen we maar 
zeggen. En dat is gelukt! Ik wil dan ook ALLE Blauwe 
Bokken bedanken voor hun inzet. En ook mijn eigen 
Hofhouding Pages Jilke en Lotte, Adjudant Daniel, 
Chef de Protocol Wout en de AA-schenkers Thomas 
en Boyd en niet te vergeten de Raad. Carnaval was 
mede dankzij jullie een geweldig feest! 
Ook de Wiannekes waren super goed, natuurlijk 
onder leiding van mijn eigen zus Isabel samen met 
Anouk. En ik weet zeker dat jullie dit jaar weer gaan 
knallen. Net zoals de Free Style Herrie Kapel, want 
zonder hun muzikale klanken natuurlijk geen carnaval!

Tot slot wil ik JeugdPrins Gijs d’n Urste en Prins Erik 
d’n Urste en hun gevolg een fantastisch carnavals-
jaar toewensen! Dit jaar voor het eerst in de nieuwe 
Residentie bij Active Partyworld. Ik kan terugkijken 
op een geweldige tijd. Mede dankzij Prins Louis de 
Punaise, Mecheline en Marlou was carnaval 2012 – 
2013 een ervaring om NOOIT  te vergeten. Louis zal 
altijd een speciaal plekje in mijn hart hebben. En we 
blijven tenslotte prinsen voor het leven, maar ook 
zeker vrienden voor het leven!

Afscheidswoord 
JeugdPrins Noud d’n Urste
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RICKSPORTS 
Hogestr a 59 

Druten 
0487-512545 

www.ricksports.nl 

a  t
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Laat u in Spaanse 
sferen brengen  
in Druten en 
omgeving
Uw ex-Prins Louis de Punaise is  
samen met zijn hofdame Mecheline  
een specialiteitenwinkel op Spaans  
culinair gebied begonnen.
Bij PePe del Sol, Kruisstraat 22  
in ’s Hertogenbosch kunt u bij hen 
allerlei Spaanse specialiteiten in huis 
halen of thuis laten bezorgen zonder 
extra kosten.
Wat te denken van:

zijn ook gemakkelijk te bestellen via onze webwinkel www.pepedelsol.nl

Ook kunnen wij de complete catering op uw 

uzelf, uw familie of vrienden met deze 
Spaanse lekkernijen of fraaie produc-
ten en bezorg iedereen daarmee een 
onvergetelijke dag of avond. Bestel 
of kom naar PePe del Sol, en breng 
zo de Spaanse zon bij u in huis!
Hasta Luego!!

PePe del Sol
E: info@pepetrade.nl
T: 06-2209 8057



Nie knieze, nie zeure... we hebben het echt laten gebeure! 
Vorig jaar heb ik op deze plaats uitgesproken dat een droom van 
mij werkelijkheid werd. Ik was immers Prins Louis de Punaise d’n 
Urste, de Prins van het Bokkenrijk 2012/2013 geworden.  En als 
zo’n droom gaat uitkomen heb je natuurlijk torenhoge verwachtingen: dat 
je de beste Hofhouding aller tijden om je heen hebt, dat je een supersetje vormt met onze 
JeugdPrins Noud d’n Urste, dat de gehele carnaval je beste carnaval ooit gaat worden, dat je Raad 
van Elf, Dames van de Blauwe Bok, Senatoren en OudPrinsen je op alle fronten zullen helpen. En het 
aller belangrijkste: dat de carnavalsvierders in het Bokkenrijk een supercarnaval gaan beleven. De 
grote vraag van  u is nu natuurlijk: wat is er van die droom uitgekomen? Ik kan dat samenvatten in drie 
woorden: meer dan alles!  

Wat een geweldig jaar is het geweest, wat hebben mijn Hofdame Mecheline, mijn Page Marlou, mijn Vorst/
Adjudant Erik, mijn Chef de Protocol Erik, mijn Opperschenkers Ewald en Jeroen en mijn Speciaal-Adviseur 
Frank mij door dik en dun gesteund, geholpen en mij de beste koers laten varen. En dan mijn duo-rol met 
JeugdPrins Noud d’n Urste: dat was geen setje maar een DreamTeam eindigend in een vriendschap voor het 
leven en terugkijkend op samen ongelofelijk veel plezier hebben. De Raad van Elf: steunpilaren op alle fronten 
en blijkbaar zoveel waardering voor mij dat ze op de pronkzitting allemaal mijn uiterlijk wilden overnemen. 
De Dames van de Blauwe Bok : wat een prachtige harem waren jullie toch! En wat hebben jullie achter en 
voor de schermen weer superveel geregeld om mijn Prinsenjaar tot een megasucces te maken. Senatoren, 
OudPrinsen: ook zij waren er wanneer het nodig was en droegen hun steentje, zeg maar gerust rotsblok, bij 
om carnaval in mijn Bokkenrijk  tot een ongekend succes te maken. De carnaval vierenden bokken en geiten 
in het Bokkenrijk:  als ik zag hoeveel plezier jullie hadden bij onze activiteiten, dan mogen we gerust stellen 
dat jullie tot de Top Drie van carnavalsvierend Nederland behoren! Kortom: alle verwachtingen zijn meer dan 
uitgekomen!! En niet alleen dat, er zat ook nog eens een liters dikke slagroomlaag op de carnavalstaart. Want 
met collega-prinsen uit de gemeente Druten kun je het treffen of niet. Nou mensen, ik kan jullie verzekeren 
dat hier een vriendenclub voor het leven is ontstaan. Wat een plezier heb ik gehad met Prins Jos van de 
Streupers, wat een supergeslaagde reut bij Prins Theo van de Vrolijke Golf, waarbij voor het eerst in de 
geschiedenis alle Prinsen gingen stagediven, wat een ongeloofl ijke gezellige sleuteloverdracht en vooral 
ook feestavond bij Toine met zijn Torenuilen en wat een reeks aan hoogtepunten met Prins Maurice van het 
Vergulde Vat, variërend van letterlijk en fi guurlijk doorzakken… tot ver in de zomer herinneringen ophalen met 
een borrel. Verbroedering is met deze clubs een vanzelfsprekendheid geworden en  daarmee zal de komende 
jaren carnaval overal in de gemeente Druten een succes blijven! 
Tot slot nog het volgende, met JeugdPrins Gijs en Prins Erk d’n Urste hebben Noud en ik de beste opvolgers, 
die we ons kunnen wensen. Prins Erik zei het me al tijdens de Bokverbranding: “jij bent een kei goed 
voorbeeld hoe ik ooit als Prins wil zijn.” En het mooiste compliment gaf hij eigenlijk namens iedereen na zijn 
bekendmaking als nieuwe Prins van het Bokkenrijk: hij bedankte mij voor een geweldig jaar en hoopte uit de 
grond van zijn hart dat hij het gehele jaar net zo’n grote lach op zijn gezicht zal hebben als ik het afgelopen 
jaar steeds heb gehad. Erik: dat zal jou helemaal gaan lukken en dus zeg ik je: “Nie knieze, nie zeure.... laat 
het nog maar een keer gebeuren!!”

Ex-prins Louis de Punaise d’n Urste

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

Kijk voor de spelregels op jumbosupermarkten.nl 

Openingstijden:

 
 

 

Beneden-Leeuwen

Tel. 06 - 109 004 70

Ma t/m wo  08.00 tot 20.00 uur

Do en vr  08.00 tot 21.00 uur

Za  08.00 tot 20.00 uur

Zo 12.00 tot 17.00 uur



      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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Markt 6 | 6651 BC Druten 
(0487) 50 72 26 | info@platia.nl 
www.platia.nl
Lunch van 11u-15u | Diner 16u-22u

Kerkepas 16a
6651 JJ Druten

Tel. 0487-518581

info@estetica.nl
www.estetica.nl



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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Hogestraat 56, Druten,
Tel. 0487 51 34 42 - www.ellelingerie.nl

Kom en bewonder
onze collectie!
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www.wassinkopgenoort.nl

www.wassinkopgenoort.nl
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“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 6 januari 2014.

1e prijs
halfjaar gratis sporten

t.w.v. € 210,00

Active Sportsworld Druten

gewonnen door nr. 0669

H. Winkels

Frijnheuvel 52, Druten

2e prijs
Ice Watch Sili

t.w.v. € 89,00 

van Woerkom Juweliers

gewonnen door nr. 0178

S. van Kraaij

Molenstraat 16, Druten

7e prijs
2 toegangskaarten

t.w.v. € 11,00

Active Kidsworld Druten

gewonnen door nr. 2352

J. de Klok

Het Haagje 28

Druten
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3e prijs
een maand gratis sporten

t.w.v. € 35,00

te besteden bij

Active Sportsworld

gewonnen door nr. 0717

A. de Grundt

Piet Heijnstraat 21

Druten

5e prijs
waardebon € 20,00

te besteden bij

Bloemisterij ‘t Stekkie

gewonnen door nr. 0623

Fam. Kooymans

Bieskamp 64

Druten

4e prijs
waardebon € 25,00

te besteden bij

Anneke’s Ondermode 

gewonnen door nr. 2482

Fam. Nuijs

Heuvel 42-44 

Druten

6e prijs
Dagpas sporten

t.w.v. € 12,50

Active Sportsworld Druten

gewonnen door nr. 0448

vd Pol

Heemradenstraat 12

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


