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heerser van het Bokkenrijk, Grootvorst van de Trompstraat, 
Beschermheilige van de Wegenbouw, geeft te verstaan dat:

1.   Het carnaval dit jaar gevierd wordt op 
  14, 15, 16 en 17 februari.

2.  We 4 dagen feestvieren tot we niet meer kunnen; 
  uitrusten kan later altijd nog.

3.   Ook met carnaval geldt: 
  GLAASJE OP, LAAT JE RIJDEN!!!!!

4.   Iedereen op zijn minst een "Prins Cristootje" 
  heeft gegeten bij Snacktive.

5.   Met Jeugdprinses Anne in de Bokkenstal, 
  wordt het een TOPCARNAVAL.

6.   Carnaval niet alleen een feest is voor groot, 
  maar ook voor klein, want ik geniet al 40 jaar 
  van deze gein.

7.   "Een bokkepruik op hebben" verboden is tijdens 
  de carnavalsdagen.

9.   Alle Maas en Waalse dorpen, tijdens en na de reut, 
  Horssen op zijn kop zetten.

10.  Haringhappen pas echt het einde van de carnaval is.

11.  Iedereen gehoor geeft aan mijn lijfspreuk: 
  GEZELLIGHEID KENT GEEN TIJD!!!!!!

  

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

ontwerpbureau
conceptontwikkeling
infographics
websiteontwikkeling

Het is tijd voor wat anders...

info@studio-informa.nl
studio-informa.nl
06 342 04 395
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Voorwoord 
Burgemeester

Beste bokken en geiten,

Carnaval 2015 staat weer voor de deur. Dit jaar 
zwaaien prins Cristo d’n Urste en jeugdprinses 
Anne d’n Urste de scepter in Druten. Ik wens hen 
veel succes toe.

Het jaar is weer voorbij gevlogen. Een bewogen 
jaar. Als gemeente zijn we ons aan het voorbereiden 
op de veranderingen in de zorg. We gaan er samen 
voor zorgen dat al onze inwoners mee kunnen blij-
ven doen. Met elkaar, voor mekaar. De verkiezingen 
zijn achter de rug. Dit heeft niet geleid tot een nieuw 
college, maar wel tot een ‘grensverleggend’ colle-
geprogramma. We hebben al een start gemaakt met 
het verleggen van onze grenzen door veel samen 
te werken met onze buurgemeenten maar ook door 
zaken op een andere manier te benaderen. Zo ook 
de initiatieven die ontstaan binnen de gemeenschap. 
Minder regels en een meedenkende houding. 
Dat zien we ook terug op het gebied van carnaval. 
We hebben de afgelopen jaren met alle carnavalsver-
enigingen in Maas en Waal zeer constructief samen-
gewerkt om er voor te zorgen dat carnaval een feest 
is, waar plezier maken de boventoon voert. 

We hebben samen goede afspraken gemaakt. Dat 
resulteerde tot  nu toe in leuke, gezellige carnavals-
dagen. Ik ga er vanuit dat ook dit jaar genieten en 
plezier maken weer centraal staan met carnaval. 
Ik wens alle bokken en geiten dan ook een fijne 
carnaval toe. Geniet, maak plezier en heb respect 
voor elkaar!

Luciën van Riswijk
burgemeester



Woordje Voorzitter

Beste Bokken en Geiten,

Wat een mooi feest had moeten worden in 2014 
werd een Carnaval met een zwarte rand. 
De tragische gebeurtenis op de donderdagavond 
voor Carnaval zal altijd in onze herinnering blijven. 
De herdenking tijdens de Sleuteloverdracht, het 
lied van Clouseau op zaterdagavond en de stille 
start van de optocht waren zeer indrukwekkend. 
Dank aan iedereen. 
Anne, we zullen je nooit vergeten!!

Oud Prins Erik en Oud Jeugdprins Gijs wil ik be-
danken voor hun tomeloze inzet het afgelopen jaar. 
Het was voor jullie zeker niet gemakkelijk en ik heb 
diep respect voor de wijze waarop jullie het hebben 
gedaan. Ook het Jubileum van de Jeugdraad was 
fantastisch, dank aan deze geweldige commissie. 
De samenwerking met Active Party World is perfect 
verlopen, wat een drukte. 
Prachtig om te zien hoe de jeugd het carnaval in 
Druten heeft beleefd. Active bedankt. Voor Prins 
Cristo d’n Urste en Jeugdprinses Anne, die dit jaar de 
scepter over het Bokkenrijk zwaaien heb ik maar één 
advies; geniet ervan want het is voorbij voordat je er 
erg in hebt, succes!

De bouwers, loopgroepen en individuelen wens ik 
veel plezier toe met de voorbereidingen en voor de-
genen die niet actief aan de optocht deelnemen heb 
ik een goed advies: kom naar de Bokkenstal, want 
carnaval vier je met z’n allen. Sponsors, adverteer-
ders, donateurs en alle mensen die carnaval in Druten 
een warm hart toedragen, vriendelijk bedankt.

Alaaf, Alaaf, Alaaf

Namens Stichting Karnaval “De Blauwe Bok”
Frank Jansen, voorzitter

6

Gerealiseerd door

Bezoek ons op stand 04.A073 op de geveltotaal beurs 
tijdens de week van de bouw 9-13 februari ‘15, 
jaarbeurs Utrecht!

Houtmanskampweg 17a
6669 MZ  Dodewaard 

T +31 (0)488 – 725 947
www.ppgevelbouw.nl



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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Advertentie-acquisitie: 

Jeroen Beekhuyzen, Johan Klaassen, 

Michel Foekens, Frank Jansen, 

Hans Renkens, Willie van Sonsbeek

Inleveren copy: 

Iedereen die dat nodig vond 

en het niet vergeten was

Fotografie:  

Hoffotograaf Hans Westdijk

Overige foto’s: 

Jeroen Beekhuyzen

Eindredactie:

Frank Jansen, Johan Klaassen

Opmaak en Druk:

Weemen Drukwerk & Communicatie

Morele ondersteuning:

De Dames van “De Blauwe Bok”
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Hogestraat 10-12 | 6651 BK  Druten | 0487- 512 654 | www.akkermans-juwelier.nl

Juwelier
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Ballonnen
wedstrijd 2014
Ook dit jaar 2015 beginnen we op carnavalszaterdag 

14 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 2014 heeft de ballon van onderstaande 

deelneemster de meeste kilometers afgelegd.

Prijswinnares:

Dieuwertje Verspui

Wergea (Gem. Leeuwarden)



Feestduo Happy Ouwer 
uit Druten

Beste Carnavalisten,

Even voorstellen…… Ewald Janssen en Arno Peters, aangenaam! Wij zijn het feestduo Happy Ouwer, 
maar ook beiden oud Prinsen van CV De Blauwe Bok!! “Feest vieren…… dat zit ons in het bloed!!” 
Graag willen wij jullie dan ook mee laten genieten door dit feestgedruis op een muzikale manier op 
jullie over te brengen. In het afgelopen jaar hebben wij als zangduo al een leuk Nederlands repertoire 
opgebouwd, maar dat is niet alles…. We hebben ook een eigen nummer opgenomen en uiteraard heb-
ben we nog veel meer leuke ideeën die we graag willen realiseren. 

Happy Ouwer zingt altijd en overal waar er een feestje wordt gebouwd. In cafés, feestzalen en zorgcentra, 
maar ook op bruiloften, bedrijfsfeesten, campings, kermissen, buurt- en straatfeesten, muziekfestivals en 
natuurlijk met Carnaval. Ook op alle andere gelegenheden waar het een dolle boel mag zijn boekt u Happy 
Ouwer, want wij geven u 30-40 minuten feestgarantie!!
Dus…….. wilt u een stukje live entertainment met de garantie voor een goed feestje? Neem dan vrijblijvend 
contact met ons op en we bespreken de vele mogelijkheden om alles zo goed mogelijk naar uw wensen te 
vervullen.
 
Een muzikale groet,
Ewald & Arno

Tel: 0623093239
www.happyouwer.com
Like ons op Facebook !! 
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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

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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Het jaar van Prins 
Cristo d’n Urste

Nu sta ik dan zelf met mijn verhaal in de Bokken-
krant. Trots als ik ben dat ik dit jaar als Prins van 
het Bokkenrijk mag uitkomen. Carnaval is voor mij 
bekend terrein. Vroeger ging ik altijd carnaval vie-
ren en optochten kijken met ons pap en ons mam. 
Daarna ben ik met de Kouwe Kletsers carnaval 
gaan vieren, dat doen we nu al voor het 23ste jaar. 
Nu dan eindelijk als Prins Cristo d'n Urste. 

Prins Erik d'n Urste en Jeugdprins Gijs d'n Urste 
hartstikke bedankt voor het afgelopen carnavalsjaar. 
Jeugdprinses Anne en ik gaan ons best doen om er 
net zo'n jaar van te maken. Maar een geslaagd carna-
valsfeest maken kunnen wij niet met zijn tweeën, daar 
hebben we jullie allemaal voor nodig. Carnaval vierend 
Druten, Café de Gouden Leeuw, Active Partyworld, 
Free Style Herrie Kapel en natuurlijk iedereen van de 
Blauwe Bok. Daarnaast heb ik de hulp hard nodig van 
mijn hofhouding: mijn eigen Sandra als Page samen 
met Page Wendy, Adjudant Anthony (Fiefke), Chef de 
Protocol Aswin en Opperschenker Jeroen. Natuurlijk 
krijg ik alle steun van mijn ouders en van mijn grootste 
schat Lois. 

Vorig jaar heeft iedereen kunnen genieten van een 
geweldig carnavalsjaar met fantastische artiesten. 
We gaan er met zijn allen voor om er weer zo'n super 
carnaval van te maken. Het programma staat elders 
in deze krant en is zoals je kunt zien weer boven 
verwachting. Ook zullen we weer een bezoek gaan 
brengen aan 's Heerenloo en de Kasteelhof. Natuur-
lijk genieten we ook weer van het scholenbezoek op 
vrijdag 13 februari. Tijdens de geweldige optocht van 
de leerlingen zie je iedereen volop genieten.
Tot slot, kom lekker met zijn allen carnaval vieren. 
Hoe meer zielen hoe meer vreugd!!!!!!

En geef gehoor aan mijn lijfspreuk:

Gezelligheid kent geen tijd!!!!!! 
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JeugdPrinses 
Anne d’n Urste

Beste Bokken en Geiten,

Ik, Prinses Anne d'n Urste, de 2e jeugdprinses 
van de Blauwe Bok, dochter van Peter en Karien, 
zusje van Harm, lid van Carnavalsclub de “Druten-
se Blikvangers”, stel mijzelf even nader voor:

Alaaf! Ik ben Anne Duffels. Ik zit in groep 8 van ’t 
Geerke en woon in Druten. Mijn hobby’s zijn tennis-
sen, hockeyen en afspreken met mijn vriendinnen. 
Vroeger ging ik altijd als prinses verkleed, maar nu is 
het echt!

Ik ben geen onbekende in de Bokkenstal. Als Wian-
neke dans ik al jaren tijdens alle verschillende acti-
viteiten. Toen ik hoorde dat ik dit jaar prinses mocht 
zijn, was ik ontzettend verrast en voelde ik me ook 
enorm vereerd. Ik vind het nog steeds spannend, 
maar heb er super veel zin in! 

Bijgestaan door de pages Emma en Dieuwertje , 
adjudant Cas, Chefke Wout, AA-schenkers Jesse en 
Jelle en de hele jeugdraad, maken wij er een TOP 
carnaval van.

Dinsdagmiddag 17 februari is de indermiddag en 
zal ik mijn scepter zwaaien over de jeugdige bokken 
en geitjes! Ik zal steeds vooraan in de polonaise te 
vinden zijn.

De kindermiddag gaat over in het confettibal. Voor mij 
altijd het allerleukste, daar moet je bij zijn! Maar ook 
de Kwartjesreut op zaterdag wordt geweldig! Samen 
met Prins Cristo ga ik er een TOP-jaar van te maken 
en zorgen we dat we geen feestje over zullen slaan. 

Daarom is mijn lijfspreuk: 

“Met prinses Anne in de bokkenstal; 
wordt het een TOP carnaval!”
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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.: Mirthe, Simone, Indy, 
Anouk, Demi, Luke, Lara

Grote Wiannekes:
Boven v.l.n.r.: Annika, Caitlin, Jenna
Onder v.l.n.r.: Silke, Quinta en Anne

Jeugdhofhouding:
V.l.n.r.: Chefke de Protocol Wout, Adjudant Cas, 
Page Emma, Prinses Anne, Page Dieuwertje,  
AA-Schenker Jesse, AA-Schenker Jelle.

Jeugdraad
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Hofhouding:
V.l.n.r.: Anthony van Elk 
(Adjudant), Aswin Koppers 
(Chef de Protocol), Page 
Wendy, Prins Cristo, Jeroen 
Beekhuyzen (Opperschenker), 
Page Sandra.

Dames Blauwe Bok

Senatoren
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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
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

Toscana-LichtideeL

 T 0487-540592



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

  Transport - opslag
   Energieweg 1  6651 KT  Druten

Tel:  0487  512121
Fax: 0487  516549
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Welkom bij de 
goedkoopste
van Druten!

Kijk voor de spelregels op jumbosupermarkten.nl 

Openingstijden:

 
 

 

Kijk voor de spelregels op Jumbo.com

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 20.00 uur
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Zaterdag 24 januari
Pronkzitting in De Bokkenstal bij Active Partyworld

Aanvang acht uur ‘s avonds

Prins Cristo d’n Urste en Jeugdprinses Anne d’n Urste met hun gevolg ontvangen alle carnavalisten en andere 
belangstellenden uit Druten in De Bokkenstal. Diverse andere entertainers brengen weer een spetterend en 
gevarieerd 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 Cristo d’n Urste voorop gaan in de 
polonaise. De gehele avond wordt muzikaal omlijst door de "Free Style Herrie Kapel".

Zondag 25 januari
JeugdPrinsenTreffen in De Bokkenstal bij Active Partyworld

Aanvang half twee ‘s middags 

Na het succes van vorig jaar zal dit wederom een prachtig feest gaan worden.

Zaterdag 7 februari
Jeugdsleuteloverdracht in ’t Dorpshuis te Horssen

Aanvang zeven uur ‘s avonds

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

Dinsdag 10 februari
Bezoek aan Zorgcentrum De Kasteelhof te Druten

Aanvang half acht ‘s avonds

Het jaarlijks terugkerende bezoek van de Prins en Jeugdprinses met Hofhouding 
aan zorgcentrum De Kasteelhof.

Woensdag 11 februari
Bezoek aan ’s Heeren Loo te Druten

Aanvang zeven uur ‘s avonds

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

Vrijdag 13 februari
Scholenbezoek in Druten

Jeugdprinses Anne gaat samen met Prins Cristo en gevolg een bezoek brengen 
aan de diverse scholen in Druten.
 

Vrijdag 13 februari
Sleuteloverdracht in ’t Dorpshuis te Horssen

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.

Programma “De Blauwe Bok” 
Druten 2015
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See you in Druten
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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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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

Ook thuis buiten het Bokkenrijk
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Aanleg - Onderhoud - Ontwerp

Rutger van de Klok

 (+31)6 243 363 96

 info@klokgroen.nl

 de Ruijterstraat 5

 6651 ZJ Druten
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De Drutense 
Blikvangers 
gaan voor ‘n 
TOP carnaval 
2015!
Wat begon als een grapje op de Coorninglaan 
mondt uit in een heuse carnavalsgroep met de 
bijbehorende ambities! 

Vergis je niet, ondanks het hoge gehalte aan import 
uit alle hoeken van het land (niet overdreven, lees 
hier van Leeuwarden tot Siebengewalt) vloeit er veel 
blauw bloed door de aderen van de blikvangers. De 
afgelopen jaren zijn er al vele afgevaardigden aange-
schoven bij de prinsenverkiezingen als kandidaat, als 
lid Jeugdraad, als Wianneke en niet te vergeten de 
kers op de taart onze prinses Anne D’n Urste!
In 2010 hijsen we ons voor het eerst in een gewaad 
en zwieren we gezamenlijk door de straten van 
Puiflijk. Dit is de start van een nu al bijna 6 jaar oude 
carnavalsclub. Dit smaakt naar meer! We vieren en 
lekker op los en maken kennis met de gezelligheid 
van CV De Blauwe Bok. 
We mogen even snuiven aan het prinsenschap. Laten 
we Kandidaatprins Peter niet vergeten, daar begon 
het allemaal mee. Hij had de eer om de spits af te bij-
ten. Of kan ik beter zeggen ‘Eens lekker te proosten 
met de Blauwe Bokken’. Wat een feest was dat! Om 
de draak te steken met de verkiezingen dragen we 
het jaar daarop, we praten nu over 2012, een eigen 
prins aan met bijbehorende pages! De volgende leus 
maakten de tongen los en het gesteggel is begonnen!

 In deze raad van Delluf
 Houden we Prins Peter mooi zelluf

Vanaf dit moment is de beer los. We noteren Kandi-
daatprins Edwin in 2012, Kandidaatprins Marco en 
David. Om maar niet te spreken van onze Wianneke 
Anne en Raad van Elf Ralph in 2015.
Uiteraard kan het bijna niet anders dan dat we 
doordringen in het hart van de Blauwe Bok. Tot onze 
vreugde is onze Anne gekozen tot Jeugdprinses van 
2015. Wij wensen haar en Prins Christo D’n Urste een 
fantastische carnaval en zullen zeker ons steentje 
hierin bijdragen!! Wij hebben er zin in en zingen mee 
in volle borst: Met prinses Anne aan de top, wordt 
Carnaval 2015 TOP!!!!

Alaaf!!



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
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19.00 uur
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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 

LAURANT
TOTAALBOUW

Druten
06-28 20 77 65

www.lauranttotaalbouw.nl
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Beneden-Leeuwen

Tel. 06 - 109 004 70



39

Orde van 
 Oud Prinsen

Orde van Oud 
 JeugdPrinsen

Stichting Karnaval “De Blauwe Bok”
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Bestuur

Raad van Elf



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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www.wassinkautogroep.nl

www.wassinkautogroep.nl



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

                                                             

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



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 Erik maakte 2014 tot een bijzonder mooi jaar 
voor ons als kapel. Wij houden hier mooie herinne-
ringen aan over en willen Prins Erik en zijn hofhou-
ding 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 ‘verplichtin-
gen’ opzoeken en vriendschappen voor het leven 
sluiten. 

Nu dat de prinspresentatie geweest is en de nieuwe 
Prins en JeugdPrinses van het Bokkenrijk bekend 
zijn, groeit het verlangen naar de carnaval weer ge-
staag bij de leden van de kapel. Met Prins Cristo en 
JeugdPrinses Anne aan het roer moet dat helemaal 
goed gaan komen. 

Prins Cristo en JeugdPrinses Anne, van harte 
gefeliciteerd en we kijken uit naar de carnaval 
van 2015!

Free Style Herrie Kapel

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 
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Beste Bokken en Geiten, 

Het is helaas waar. Het moment is aangebroken 
dat ik afscheid moet gaan nemen. Niet zomaar 
als Prins, maar ik neem afscheid als Jubileum 
Prins! Ik vond het helemaal fantastisch en ik heb 
genoten vanaf dag 1 dat ik Prins was geworden. 

Hoogtepunten waren voor mij: de Prinsenreceptie, 
waar ik Ralph Mackenbach en Djumbo heb ontmoet, 
het geweldige Prinsentreffen, het feesten op de kar 
en de dinsdagmiddag met het spetterende confet-
tifeest op het eind. Jeugdcommissie mijn compli-
menten, jullie hebben gezorgd voor een geweldig 
Jubileumjaar. Jullie weten hoe je een feestje moet 
maken en moet vieren. Top! Met mijn eigen hofhou-
ding, pages Roos en Jenna, adjudant Freek, chefke 
Anthony, AA meester Wout en een raad van 14 heb 
ik het enorm naar mijn zin gehad. Bedankt daarvoor! 
Ook samen met Prins Erik was het super, we had-
den meteen een klik. Jij zei ‘klappen en lachen’ en 
‘maak er een feestje van’. Dat hebben we ook zeker 
gedaan, want wat hebben we gezongen en gespron-
gen. Prins Erik, kei bedankt voor alles! Daarnaast 
wil ik papa, mama, mijn broertje Harm, Toeternietoe, 
Wiannekes en Free Style Herrie Kapel ook super 
bedanken! Tot slot wil ik Jeugdprinses Anne en 
Prins Cristo d’n Urste en hun gevolg een fantastisch 
carnavalsjaar toewensen. Ik kan terugkijken op een 
geweldige tijd. 

Het was een ervaring om nooit te vergeten. 
En gelukkig zeggen ze bij de Blauwe Bok: 
Eens een prins, altijd een prins! En ik zeg: 
Prins Erik, eens een vriend, altijd een vriend! 

Afscheidswoord 

JeugdPrins Gijs d’n Urste



02
6-
12

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.

 
 

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

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

  MUZIEKKELDER

          toonaangevend
          Hogestraat 69-1 Druten
               Tel.0487-517054
         www.muziekkelder.com
voor uw muzieklessen en muziekinsrumenten
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Hogestraat 56, Druten,
Tel. 0487 51 34 42 - www.ellelingerie.nl

Kom en bewonder
onze collectie!
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Carnaval 2014, het jaar van Prins Erik is voorbij. Samen met 
Jeugdprins Gijs heb ik een prachtjaar beleefd. De herinne-
ringen blijven. Hierbij een aantal momenten die altijd in mijn 
herinnering zullen blijven.

-   De minuut stilte, die werd gehouden tijdens de sleutelover-
dracht. Je kon in een volle zaal een speld horen vallen. 
Respect voor alle aanwezige verenigingen voor de manier 
waarop jullie hier mee om zijn gegaan. 

-   De start van de optocht in stilte, zonder muziek. 
  De steken af, als we langs het defilé van CV De Duppers 

komen. Daar wordt iedereen stil van... Dank voor de blijk van 
waardering die wij van CV De Duppers hebben ontvangen. 

  Wij als vereniging hebben enorm veel moeite gehad met het 
vinden van de juiste weg om met deze tragische gebeurtenis om te gaan. Jullie reactie naar ons toe heeft 
ons veel goeds gedaan. Wij hebben respect voor de manier waarop jullie deze carnaval beleefd hebben!

-   En dan... moeten we carnaval gaan vieren en moet de knop om. Het heeft bij eenieder flink wat tijd ge-
duurd voordat die knop omging, maar uiteindelijk werd het toch carnaval.

-   De Kwartjesreut. De gezelligste optocht van Druten. Ik bedank alle deelnemers voor hun inzet, creativi-
teit en vooral het plezier dat jullie aan iedereen hebben overgedragen. Ik waardeer eenieder die in deze 
drukke tijden zijn spaarzame vrije uurtjes heeft gestoken in het bedenken/maken van een carnavalesk 
idee en die mee heeft gedaan met onze Kwartjesreut.

-   Op zaterdag nog even een bliksembezoek bij De Gouden Leeuw. Ongelofelijk trots ben ik om hier als 
Prins Erik d’n Urste binnen te kunnen komen en dank iedereen voor de hartelijke reacties. Het deed me 
enorm goed!

-   De zondagmis. Samen met Prinses Addy van ‘s Heerenloo een slotwoord doen werkte verhelderend en 
ontspannend. Er zijn een hoop dingen die ik in mijn leven verwacht had een keer te zullen doen, maar dat 
ik de Communie nog eens mee uit zou reiken had ik nooit verwacht!

-   Het Drutens Bierfest op zondag. Wat kan het tij soms keren! Daar waar we een paar jaar geleden nog op 
het punt stonden om op zondagavond maar helemaal niets meer te organiseren, hadden we nu de hele 
zaal vol en was het een waar carnavalsfeest!

-   Op zaterdag en maandag een bomvolle zaal! Om op zo’n moment je eigen gemaakte carnavalsliedje te 
mogen zingen is geweldig! Als je daarna ook nog eens op het podium, tijdens het zingen van mijn 2e 
lijflied Lose my mind, de gehele zaal met 2000 man uit zijn plaat ziet gaan.... Kippenvel!!!

-   Kindermatinee / Confettifeest. Dit is carnaval zoals het moet zijn. De kinderen in de weer met emmers 
vol confetti. Een confettikanon dat de hele middag confetti staat te spuwen. Met het aanblik van zoveel 
confetti wordt menig volwassene weer kind.

-   Dan op woensdag het askruisje halen en nog even gezellig na borrelen tijdens het haringhappen bij d’n 
Optie. Eerst lekker ontspannen, maar het werd toch weer een feestje!

Kortom, carnaval 2014 was een carnaval waar we met trots op terug kunnen kijken, dankzij de medewerking 
en toewijding van alle medewerkers van Active Partyworld. Ik dank ook alle leden van CV De Blauwe Bok 
Druten, alle deelnemers van de optochten, alle vrijwilligers en alle bezoekers in de zaal voor het tot stand 
komen van dit geweldige feest.

We hebben met z’n allen carnaval in Druten weer op de kaart gezet en zullen nog lang van dit succes nage-
nieten! Ik zal carnaval 2014 NOOIT, NOOIT, NOOIT vergeten!
Ik wens prins Cristo d’n Urste en Jeugdprinses Anne d’n Urste minimaal evenveel plezier toe als Gijs en ik 
dit jaar hebben gehad, dan zal het ook voor jullie een jaar worden wat je nooit vergeet!

Prins Erik d’n Urste

Afscheidswoord 
Prins Erik d’n Urste



LIA COPPES REINDERS
DIJKGRAAFSTRAAT 15 - 6651 DL DRUTEN  

 

Kerkstraat 28, Puiflijk, 0487-516664 , www.agftijssen.nl 

Voor workshops, partykoken en vergaderingen. 
Kijk voor info op www.hofvanpuiflijk.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

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

info@vinckenmode.nl www.vinckenmode.nl

Esqualo

RICKSPORTS 
Hogestr a 59 

Druten 
0487-512545 

www.ricksports.nl 

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

Int. transporInt. tr

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

Van Heemstraweg 40  Afferden
Maas en Waalweg 2  Afferden

Ook op Facebook

tankstations
autowascentrum

autoverhuur
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Maasdijk 12  Appeltern   tel. 0487 50 23 39   info@t-sprookjeshof.nl   www.t-sprookjeshof.nl 

... Welkom bent op ons tweede terras aan de Maas?

...  Ook pannenkoeken kunt afhalen?

… U jarigen blij maakt met onze cadeaubonnen?

… Pannenkoeken bakken op locatie?

… U altijd slaagt voor een alternatief?

… U gluten-, koemelk- en lactosevrije pannenkoeken 

 kunt bestellen?

 …U ook bij ons met uw privéfeestjes altijd slaagt?

… Als u bij ons eet, 

 we allebei niet verhongeren?

Wist u dat ...
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Twee jaar garantie
Laagste prijsgarantie!
Geen verzend- retour kosten

      vanaf €59,-

Montage partners in de buurt

Bestel snel op 

WWW.BOGIJN.NL

BETAALBAAR 
AUTO ONDERHOUD?

Dat doet u met betaalbare 
auto-onderdelen van ............

Ook met carnaval zijn wij de goedkoopste!

Marconistraat 4, 4004 JM  Tiel

Tel.  (0344) 63 90 20
Fax (0344) 62 39 88

info@huismangassen.nl
www.huismangassen.nl

Wij wensen iedereen weer een
geweldig Carnaval!



“DE TABAKSPLANT”
Voor Horeca en Recreatie

van Heemstraweg 33
Afferden

T 0487 510 355

53

Daar waar het Drutense Carnaval is geboren!!!



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 22 december 2014.

1e prijs
halfjaar gratis sporten

t.w.v. € 225,00

Active Sportsworld Druten

gewonnen door nr. 0080

T. Reuvers

Mr. v Coothstraat 23, Druten

2e prijs
X-by Trollbeads armband

t.w.v. € 75,00 

van Woerkom Juweliers

gewonnen door nr. 1687

E v.d. Werf

Coorninglaan 33, Druten

8e prijs
2 toegangskaarten

t.w.v. € 11,00

Active Kidsworld Druten

gewonnen door nr. 3750

Walraven

Bruglaan 46

Druten

5e prijs
2 pers. pannenkoeken eten

t.w.v. € 24,00

Sprookjeshof

gewonnen door nr. 3987

G Martens

Boldershofl aan 29

Druten

3e prijs
een maand gratis sporten

t.w.v. € 37,50

te besteden bij

Active Sportsworld

gewonnen door nr. 2943

Verhoeven

Korte Akker 8

Druten

4e prijs
waardebon € 25,00

te besteden bij

Anneke’s Ondermode 

gewonnen door nr. 0663

B. Koenders 

Molenhoek 46

Druten

6e prijs
waardebon € 20,00

te besteden bij

Bloemisterij ‘t Stekkie

gewonnen door nr. 2283

T. v. Rijnsoever

Heersweg 4a

Druten

7e prijs
Dagpas sporten

t.w.v. € 12,50

Active Sportsworld Druten

gewonnen door nr. 1385

B. Godschalk

Lievendaal 44

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


