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Residentie Blauwe Bok

Prins 
Rino d’n Urste & 

JeugdPrins 
Collin d’n Urste
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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



De Blauwe Bok 3Uitgave 49

Heerser van het Bokkenrijk, Grootvorst van de Vlakkers in het Hartje van 
Druten-Zuid, Beschermheilige van de Champignons, altijd met bril en tandjes, 
geeft te verstaan dat:

1. Het carnaval dit jaar gevierd wordt op 6,7,8 en 9 februari.

2. We 4 dagen carnaval vieren en genieten.

3. Zoals altijd, glaasje op laat je rijden!!!

4. Met Jeugd Prins Collin d’n Urste, we ten strijde trekken 

 voorop in de Polonaise.

5. U leeft maar even, vier met ons, Prins Rino d’n Urste en Hofhouding, 

 de carnaval van uw leven!!

6. Dat we de zieken, bejaarden en gehandicapten ook veel aandacht 

 geven, zodat zij, net als wij ook 4 mooie carnavals dagen beleven!!!

7. Geniet vandaag nog meer dan gisteren!!!

8. Tijdens en na de Reut in Druten en waar dan ook,

 altijd gefeest wordt!!!

9. Dat we tijdens Carnaval niet uitrusten, want we gaan doorrrrrrrr!!!

10. Laten we afspreken, ook tijdens Carnaval, iedereen in zijn

 waarde te laten!!

11. Dat iedereen mijn Lijfspreuk kent: 

 Gin gedeun of gezeur, 

 deze Hoas git tot verveilends toe deur!!

Proclamatie  Wij, Prins Rino d’n Urste
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Toon Hermsen

ERKEND
VERKEERSREGELAAR

T: 0487-541978
M: 06-53724854

toonhermsen@hetnet.nl

www.verkeersregelaartoon.nl

Calamiteiten
Evenementen

Transportbegeleiding
Bedrijfshulpverlener

AED bevoegd
AED in auto aanwezig
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Voorwoord 
Burgemeester
Maar voor De Blauwe Bokken 
brengt carnaval zelfs een huwelijk 
teweeg. Veel bokken en geiten 
mochten tijdens de prinsverkiezing 
in november getuige zijn van een 
huwelijksaanzoek van voormalig 
prins Cristo aan zijn Sandra. Hij 
deed dit op zeer originele wijze. De 
aanwezige geiten en bokken zaten 
allemaal in het complot. Een mooie 
afsluiting van een jaar de scepter 
zwaaien over het Bokkenrijk. Maar 
ook voor prins Rino een mooi 
begin van zijn carrière als prins. 
Dit alles staat natuurlijk in schril 
contrast met de problemen die er 
op dit moment zijn in de wereld. 
Problemen waar we allemaal toch 
een bepaalde verantwoordelijkheid 
in hebben. We moeten alert zijn 
op onze omgeving, er nog meer 

voor elkaar zijn en elkaar met 
respect behandelen, ongeacht 
achtergrond. Tijdens carnaval 
gebeurt dit vaak al vanzelf. Ik hoop 
dat u deze lijn na carnaval doorzet. 
Met prins Rino en jeugdprins Collin 
aan het roer, kunt u in ieder geval 
weer uitkijken naar een mooi 
en gezellig carnaval. Ik draag de 
sleutel met vertrouwen aan hen 
over en wens hen en u langs deze 
weg een fijn carnaval toe. 

Luciën van Riswijk
burgemeester

Beste bokken en geiten,
Carnaval is een feest van 
verbroedering. Mensen vieren 
samen feest. Iedereen met 
iedereen. Waarschijnlijk komt 
dat doordat mensen zich wat 
vrijer voelen tijdens carnaval. 
Ze zijn verkleed en heel even 
iemand anders. Even weg uit 
de dagelijkse beslommeringen. 
De sfeer is gemoedelijk en 
ongedwongen. Hierdoor 
bloeien er tijdens carnaval elk 
jaar dan ook weer veel nieuwe 
liefdes op. 

Luciën van RiswijkFo
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VOORWOORD 
VOORZITTER
Jeugdprinses Anne en Prins 
Cristo, de kanjers van afgelopen 
carnavalsjaar, wil ik bedanken 
voor hun tomeloze inzet en 
enthousiasme, jullie hebben er een 
prachtjaar van gemaakt!!
Jeugdprins Collin d’n Urste en 
Prins Rino d’n Urste wil ik héél véél 
succes toewensen, geniet van deze 
onvergetelijke ervaring!! 

Carnaval verbroederd en ook dit 
jaar is dat weer merkbaar aan 
het gezamenlijke beleid voor 
de Carnavalsoptochten in de 
Gemeente Druten en West Maas 
en Waal. Wij halen profijt uit het 
samen optrekken. Laten wij dan 
ook een voorbeeld zijn voor de 
gemeentebesturen om ook die 
samenwerking tussen Druten en 
West Maas en Waal op te zoeken!!
De prettige samenwerking met de 
organisatie van de Maas & Waalreut 
heeft ertoe geleid dat de naam 
Streekreut is komen te vervallen 
en er vanaf 2016 ook in Druten een 
optocht genaamd Maas & Waalreut 
wordt gehouden. Hopelijk lukt het 
dit jaar om met de deelnemende 
carnavalsgroepen te komen 

tot een voor ieder acceptabel 
geluidsniveau. Natuurlijk snappen 
wij dat tijden veranderen en de 
jeugd het carnaval op hun manier 
beleeft, maar het moet ook voor de 
organisatoren en toeschouwers een 
feest blijven, met andere woorden 
een uitdaging voor ons allen, 
oftewel een feest voor iedereen!!

Hopelijk mag ik u dit jaar na de 
optochten of op één van de vier 
avonden in de Bokkenstal bij Active 
Partyworld verwelkomen. Een 
absolute aanrader, voor met name 
de wat oudere carnavalsvierders 
onder ons, is op zondagavond het 
sensationele Drutus Bierfest, mis 
het niet zou ik zeggen. Tenslotte wil 
ik onze Sponsoren, adverteerders, 
donateurs en alle mensen die 
carnaval in Druten een warm hart 
toedragen hartelijk danken, zonder 
jullie steun kunnen we dit alles niet 
realiseren.

Alaaf, Alaaf, Alaaf

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

Carnaval 2016, een feest 
voor iedereen !!

Voor De Blauwe Bok is 
Carnaval eigenlijk al lang 
begonnen. En dat is echt 
niet alleen omdat we in 
november twee zeer geslaagde 
bekendmakingsavonden 
hebben gehad waarbij met 
trots Jeugdprins Collin en 
Prins Rino met hun gevolg 
zijn gepresenteerd. Nee, ik 
denk dan aan al die dagen en 
avonden waarop leden van 
De Blauwe Bok in commissies 
alles voorbereiden en regelen. 
Ja, ik kan u verzekeren dat er 
achter de schermen heel wat 
bij komt kijken om alles in 
goede banen te leiden.

Frank Jansen
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Dit is een uitgave van het Ministerie
van Pers, Publiciteit en Communica-
tie van Stichting Karnaval 
“De Blauwe Bok”

Niets uit deze uitgave mag worden 
gebruikt en of hergebruikt zonder 
schriftelijke toestemming

Blauwe Bokken Krant
Jaargang 49
januari 2016

Oplage: 5211

Advertentie-acquisitie: 
Jeroen Beekhuyzen, Johan Klaassen, 
Michel Foekens, Frank Jansen, 
Cristo Peters, Willie van Sonsbeek en 
Sander vd Zandt

Inleveren copy: 
Iedereen die dat nodig vond 
en het niet vergeten was

Fotografie:  
Hoffotograaf Hans Westdijk

Eindredactie:
Frank Jansen, Johan Klaassen en 
Anouk Jansen

Opmaak en Druk:
Weemen Drukwerk & Communicatie

Morele ondersteuning:
De Dames van “De Blauwe Bok”

colofon

Haps-Druten-Gemert-Grubbenvorst



De Blauwe Bok8 Uitgave 49

Hogestraat 10-12 | 6651 BK  Druten | 0487- 512 654 | www.akkermans-juwelier.nl

Juwelier
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Ook dit jaar 2016 beginnen we op carnavalszaterdag 6 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 
2015 heeft de ballon van onderstaande deelneemster de meeste 
kilometers afgelegd.

Prijswinnaar:
Ties Beekhuijzen

West Yorkshire (Engeland)

Ballonnen
wedstrijd 2015
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Feestduo uit maas en waal
Happy Ouwer
In het verleden hebben we allebei 
de eer gekregen om Prins carnaval 
te mogen zijn in Druten. Dit was 
een geweldige tijd met uiteraard 
weer veel…… je raadt het al: 
Gezelligheid!Dit carnavalsjaar  
lanceren wij ons nieuw party 
nummer “de Portier” … een 
nummer waar uw voeten spontaan 
van gaan bewegen!!  Op onze 
facebooksite kunt u alle nieuwtje 
van ons terug lezen en bekijken!!  
Like ons dus op www.facebook.
com/happyouwerdruten
Het hele jaar door treden wij op 
en het maakt ons niet uit waar!!! 
als het maar feest is!!!”Happy 
Ouwer” zingt altijd en overal waar 
er een feestje gebouwd moet gaan 
worden. Met carnaval, maar ook 
daar buiten… het hele jaar door!!!  
In cafe’s, feestzalen, bruiloften, 

bedrijfsfeesten, campings, op een 
kermis, op buurt of straatfeesten, 
in zorgcentra’s, muziekfestivals en 
op alle andere gelegenheden waar 
het een dolle boel mag zijn boekt 
u Happy Ouwer, want wij geven u 
30-40 minuten feestgarantie!! 
Dus…… wil je 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. 
Kijk op www.happyouwer.com 
of bel met 06 23 09 32 39 voor alle 
informatie !!!

Een muzikale groet,  
Ewald & Arno
Feestduo Happy Ouwer 

Voor diegenen die ons nog 
niet kennen… Wij zijn het 
“Feestduo Happy Ouwer”, met 
als zangers Ewald Janssen en 
Arno Peters. Beiden komen 
wij uit het mooie Druten, 
het schitterende plaatsje 
in het centrum van Maas 
en Waal. Bij de Drutense 
Carnavalsvereniging “de 
Blauwe Bok” vervullen wij 
graag een actieve rol, omdat 
het daar altijd gezellig is. 
En tja…  wij zijn dol op 
gezelligheid!!  
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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 Rino d’n Urste

Zo, eindelijk mag ik dan, als 
een trotse Drutenaar, Prins van 
het Bokkenrijk in de gemeente 
Druten zijn. Onwerkelijk nog 
steeds, maar enorm trots ben 
ik om het boegbeeld van onze 
C.V. de Blauwe Bok te zijn.
Ook zeker om de opvolger van 
Prins Cristo d’n Urste te mogen 
zijn, die het afgelopen jaar een 
geweldig jaar heeft neergezet.
Ook Jeugdprinses Anne d’n 
Urste heeft het super gedaan 
afgelopen jaar. Nu jeugdprins 
Collin d’n Urste, die het zeker 
weten helemaal gaat maken 
bij de jeugd. Al stuiterend en 
knallend gaan we er samen 
een onvergetelijk feest van 
maken. Mijn vrouw Nastasja 
en dochter Demi zijn ook echte 
carnavalsvierders en ook zij 
zitten bij C.V. de Blauwe Bok. 
Nastasja nu als mijn hofdame 
en Demi als mijn lieve 
Prinsesje. Demi zit ook bij 
de Grote Wiannekes, waar 
Nastasja vroeger ook bij zat.

Ik ben zelf ook een echte 
carnavalsvierder. Vroeger heb ik 
een geweldig aantal jaren bij de 
C.V. De Kouwe Kletsers gezeten, 
bij het Huukske van Bert en Truus 
natuurlijk, dat altijd onze thuis 
haven was. Wat een super mooie 
tijd was dat. Zelf heb ik nog een 
super mooie tijd gehad als ober 
in de Burcht van Jan Straatman, 
van wie ik het vak geleerd heb. 
Dat zal altijd een super mooie 
herinnering blijven. Ook daar heeft 
C.V. De Blauwe Bok een mooie 
herinnering aan, zoals ook aan 
Café de Gouden Leeuw, Bilderbeek 
en d’n Bogerd natuurlijk. Nu bij 
Active Party World, wat een super 
locatie! Ik ben heel erg blij met mijn 
geweldige hofhouding: Hofdame 
Nastasja, Page Chantal, Adjudant 
Martijn, Chef de Protocol William 
en Opperschenker Eric en mijn 
lieve schat Demi natuurlijk als 
mijn Prinsesje. Ook wij kunnen dit 
niet alleen, met ondersteuning 
van onze geweldige Free Style 
Herrie Kapel, personeel van Active 
Party World, C.V. De Blauwe Bok 
en heel carnaval vierend Maas en 
Waal gaan we er een knaljaar van 
maken! Zeker mijn schoonouders 
Wim en Hannie niet te vergeten. 
Zij staan altijd voor ons klaar, ook 
nu weer en genieten nu al volop 
dat ik Prins ben geworden van de 

C.V. De Blauwe Bok. En ook mijn 
familie natuurlijk die ons zeker gaat 
volgen. Het programma vorig jaar 
was geweldig! Ook dit jaar zal het 
weer geweldig worden, zoals verder 
op in deze krant is te zien bij Active 
Party World. Ook gaan we weer 
op bezoek bij ’s Heeren Loo en de 
Kasteelhof, wat altijd een dankbaar 
bezoek is. Natuurlijk gaan we ook 
genieten van het scholenbezoek 
en de geweldige optocht. Zaterdag 
6 februari is de Kwartjesreut en 
maandag 8 februari de Maas en 
Waal Reut. Dit is voor mij als Prins 
Rino d’n Urste van Druten toch wel 
een topper tijdens Carnaval. Zondag 
7 februari is het Drutens Bierfest, 
een geweldige avond waar ik even 
mijn steek en cape voor af doe en 
me in m’n Lederhose hijs. Dat wordt 
een topavond!! Dan nog dinsdag 
9 Februari het Confettibal voor de 
kinderen. Het is altijd geweldig om 
te zien hoe iedereen geniet van 
deze confetti happening.

Tot slot zeg ik: kom ook Carnaval 
vieren, vergeet je zorgen en vooral 
genieten en nog eens genieten!
Dan sluit ik nu af met mijn lijfspreuk:
Gin gezeur of gedeun, deze Hoas git 
tot verveilends toe deur!!

Prins Rino
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Jeugdprins 
collin d’n Urste

Beste bokken en geiten,
Ik kan het bijna niet geloven, 
dat ik de opvolger van 
Jeugdprinses Anne d’n Urste 
mag zijn, is een hele eer. 
Anne heeft er een geweldig 
carnavalsjaar van weten te 
maken het afgelopen jaar. En 
daarvoor wil ik haar in ieder 
geval ontzettend bedanken. 
Natuurlijk zal ik proberen om 
dat ook dit jaar voor elkaar te 
krijgen.

Maar ik zal me eerst even 
voorstellen: Ik ben Collin Beijnes, 
11 jaar en zat op Basisschool de 
Kleurencirkel, maar mijn laatste 
jaar ben ik genoodzaakt om op 
de Appelhof door te brengen. En 
ik moet zeggen, het valt reuze 
mee daar! Mijn vader Aubry zit in 
de Raad van Elf en mijn moeder 
Frederike zit bij de Dames. 
Daarnaast is mijn hele familie 
fanatiek bij Dio ’30. Ik ben keeper 
en voetballer in de D4. Ook ben 
ik groot fan van NEC. Vanaf dat 
mijn broer Boyd in de jeugdraad 
heeft gezeten, wist ik het zeker: ik 
wilde Jeugdprins worden! En dit 
jaar is het dan zover. Mijn hoge 
energiegehalte helpt mij om 4 
hele dagen te kunnen hossen 

en springen, ofwel zoals we 
thuis zeggen: Lekker stuiteren! 
Samen met de Wiannekes en 
mijn Hofhouding, die bestaat 
uit Pages Thessa & Nienke, mijn 
Adje Mike, Chef de protocol Gijs, 
AA-schenkers Jort & Mitch en met 
mijn Raad van 19 gaan we er een 
knallend Carnaval van maken. 
Daarom mijn leus:

“Met Jeugdprins Collin 
stuiterbal, wordt ’t een 
knallend carnaval!!!”

Jeugdprins collin
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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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Grote Wiannekes

Jeugdhofhouding

Kleine Wiannekes
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Raad van Elf & Senatoren

Dames

Hofhouding
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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

Theo DriessenTheo Driessen

Verkoop occasions
Onderhoud
Reparaties
Banden
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*De korting geldt tegen inlevering van deze bon
voor 1 artikel naar keuze. m.u.v. levende have,
verpakkingen vanaf 7,5kg en lopende acties.

De actie is geldig tot 29 februari 2016 
bij Dobey Druten. Eén bon per huishouden.

knip deze bon uit en ontvang

20%
korting 

op 1 artikel naar keuze

Dobey Druten
Hogestraat 25-27, 6651 BG  Druten, 0487 51 89 52

  Transport - opslag
   Energieweg 1  6651 KT  Druten

Tel:  0487  512121
Fax: 0487  516549

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

Carnaval 2016
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Koningstraat 101, Druten
T  +31 487 51 85 55
W  www.huismanetech.nl

Ook tijdens 
de carnaval 
staan wij 24/7 
voor u klaar!

       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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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

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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Deze kleurplaat is mede mogelijk gemaakt door Annelies Kok, werkzaam bij Winkel “Uit de Kunst” 

Een combinatie van: 
Schilderatelier met een cadeauwinkel/kunstuitleen 
Kaarsenatelier
Keramiekatelier
Papieratelier

Al onze producten zijn gemaakt door mensen, zowel binnen als buiten 
‘s Heeren Loo, met een verstandelijke- en/of lichamelijke beperking.
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Albert Heijn
Druten

6652 AK Druten

www.ahdruten.nl

Scharenburg 21

Maandag  8.00 uur - 21.00 uur 

8.00 uur - 21.00 uur 

8.00 uur - 21.00 uur 

12.00 uur - 19.00 uur 

8.00 uur - 21.00 uur 

8.00 uur - 21.00 uur 

8.00 uur - 21.00 uur Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Woensdag

tel: 0487- 512085

Openingstijden:

De grootste supermarkt in de omgeving
WENST U FIJNE CARNAVALSDAGEN!

Ruim 130 gratis
parkeerplaatsen
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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

specialist in
Beeld & geluid

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



De Blauwe Bok 37Uitgave 49

Programma 
“De Blauwe Bok” Druten 2016

Zaterdag 16 januari
Pronkzitting in De Bokkenstal bij Active Partyworld
Aanvang acht uur ‘s avonds

Prins Rino d’n Urste en Jeugdprins Collin d’n Urste met hun gevolg ontvangen alle carnavalisten en andere 
belangstellenden uit Druten in De Bokkenstal. Diverse enthousiaste 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 Rino d’n Urste voorop gaan in de polonaise. 
De gehele avond wordt muzikaal omlijst door de “Free Style Herrie Kapel”.

Zaterdag 30 januari
Jeugdsleuteloverdracht in D’n Overkant te Afferden
Aanvang zeven uur ‘s avonds

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

Zondag 31 januari
Bezoek aan Zorgcentrum De Kasteelhof te Druten
Aanvang drie uur ‘s middags

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

Woensdag 3 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.  

Vrijdag 5 februari
Scholenbezoek in Druten

Jeugdprins Collin gaat samen met Prins Rino en gevolg een bezoek brengen aan de diverse scholen in Druten.

Vrijdag 5 februari
Sleuteloverdracht in D’n Overkant te Afferden
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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Orde van Oud Prinsen

Bestuur
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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

www.wassinkautogroep.nl

www.wassinkautogroep.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

                                                             

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

Hogestraat 14a | 6651 BK Druten
Tel. 0487-519885 | www.jen4you.nl
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Free style 
herrie kapel
Prins Cristo maakte 2015 tot 
een bijzonder mooi jaar voor 
ons als kapel. Wij houden hier 
mooie herinneringen aan over 
en willen Prins Cristo 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 
Rino en JeugdPrins Collin aan het 
roer moet dat helemaal goed gaan 
komen. 

Prins Rino en JeugdPrins Collin, 
van harte gefeliciteerd en we 
kijken uit naar de carnaval 
van 2016!

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! 
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Afscheidswoord
Jeugdprinses anne d’n urste
Ook…, Hans bedankt voor alle 
prachtige foto’s van al deze mooie 
momenten. Als ik terugkijk op 
afgelopen carnavalsjaar, dan zijn er 
vele leuke momenten.

Het begon ergens in oktober. Ik was 
ongelooflijk blij dat ik verkozen ben 
tot jeugdprinses van de Blauwe 
Bokken. Carnaval 2015 is voor mij 
het mooiste carnavalsjaar ooit! 
Maar wat was het moeilijk om mijn 
mond te houden!

Dan de Jeugdprinsbekendmaking. 
Maar via een spannend spel “de 
jongens tegen de meisjes” werd 
het toch een meisje! Wel erg 
gelachen. Mooie foto’s maken 
met de hofhouding en jeugdraad. 
En natuurlijk de Prinsenreceptie 
(ik ontdekte Cristo’s talent voor 
muziek en weet nu wie Vanilla 
Ice is), daarna Dickens Dag (ook 
verkleden). Ons huis werd prachtig 
versierd, dank je wel voor iedereen 
die daaraan heeft meegeholpen.

Cristo en ik hebben elk een liedje 
ingezongen en een CD gemaakt, 
de opbrengst ging naar Stichting 
Warme Beer. In Januari de 
Pronkzitting, wat een geweldige 
avond en mooie optredens. 
Daarna weer vele hoogtepunten 
als JeugdPrinsenTreffen in de 
“Bokkenstal”, bouwbezoeken 
(en McDonalds) en de 
Jeugdsleuteloverdracht in Horssen. 
Daar kreeg ik van Burgemeester 
Van Riswijk de sleutel van Druten, 
Vlak voor de Carnaval bezoeken 
aan Kasteelhof en ’s Heerenloo.

Bij het scholen bezoek op de Kubus 
moest ik een “party popper” open 
schieten maar ik kreeg hem niet 
open omdat ik handschoenen 
aan had . Dus EEN TIP: doe je 

handschoenen niet aan met party 
poppers schieten. De optochten 
waren heel mooi. Kwartjesreut 
en aansluitend Kwartjesbal. 
Dat ik zaterdagmiddag met de 
prijsuitreiking op het podium mocht 
staan, zal ik nooit meer vergeten. 
Al die feestende mensen in een 
stampvolle zaal was geweldig om 
te zien.

Zondag Carnavalsmis in de kerk, ’s 
avonds Drutus Bierfest, Maandag 
Maas & Waalreut Horssen. En 
dan “mijn dag” die we beginnen 
me t een gezellige brunch.. En de 
dinsdagmiddag, het feest van de 
jeugd. Het was helemaal top. Het 
confetti feest daarna was een erg 
leuke afsluiter. Wat was ik trots, 
die middag, dat ik de Jeugdprinses 
was. De bok-verbranding was wel 
even slikken, maar heel bijzonder 
om te delen met Prins Cristo en 
mijn hofhouding. En dan is het 
bijna voorbij…..Askruisje halen en 
haringhappen.

Maar zoals de meesten wel 
weten ben ik de Bokkenstal niet 
uit te krijgen. Mijn cape en Septer 
heb ik weer ingeruild voor mijn 
“danspakje” … en feest weer 
mee,…

Oud-Prinses Anne, 
Ex-Jeugdprinses van alle bokjes 
en geitjes

Lieve Bokken en Geiten,

Voor mij zit het Helaas erop! 
Ik heb mijn cape af gedaan, 
en mijn scepter en sleutel 
weer ingeleverd. Het was 
een geweldig carnavalsjaar! 
Ik heb genoten van het begin 
tot het eind. Samen met 
mijn geweldige hofhouding: 
Adjudant Cas, pages Emma en 
Dieuwertje, Chefke Wout en 
schenkers Jesse en Jelle werd 
het een TOPcarnaval. Wat 
kunnen jullie feesten!! Zelfs 
na de carnaval hield dat niet 
op……..

Nu is Collin d’n urste de jeugdprins. 
Mijn zijn nieuwe hofhouding en 
geweldige Jeugdraad onder leiding 
van “grote” Prins Rino wordt 
het vast weer een fantastisch 
carnavalsjaar. Ik hoop dat ik een 
goed voorbeeld heb kunnen zijn 
voor jullie. Ik weet echt wat jullie 
meemaken en heb maar 1 tip… 
GENIET! Het is echt zo voorbij!

Ik vond het geweldig jullie 
jeugdprinses te mogen zijn en wil 
iedereen bedanken die mij hierin 
heeft gesteund. Ik wil alle Blauwe 
Bokken bedanken voor alles, maar 
het was niet mogelijk geweest 
zonder hun jeugdcommissie. Heel 
erg bedankt voor het regelen 
van alles wat we dit jaar hebben 
gedaan. Wiannekes jullie dansen 
waren weer helemaal super! Sijirra 
bedankt. DJ Mike en de Free Style 
Herrie Kapel maakte elke keer ons 
feestje compleet.  

Jeugdprinses Anne
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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.

  MUZIEKKELDER

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

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

Kom en bewonder
onze collectie!
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Afscheidswoord
Prins Cristo d’n Urste
  2x Slam FM bezocht. De eerste 
keer met Stan van het Feestteam 
en later nogmaals uitgenodigd 
om daar de carnavalsuitzending 
bij te wonen met een aantal 
verenigingsleden en artiesten als 
Het Feestteam, Lamme Frans, 
Vieze Jack en Rooie Rico.
  Het bezoek aan de Kasteelhof, 
de feestavond van ’s Heeren Loo 
en het Scholenbezoek inclusief 
optocht. 
  En toen moest Carnaval nog 
beginnen. Vanaf zaterdag tot en 
met dinsdag een overvolle zaal 
met topartiesten.
  De Kwartjesreut, wat een 
geweldige optocht. Oud en jong 
doen hun best om er met een 
geweldige creatie te voorschijn 
te komen. Het was zeker speciaal 
om mijn eigen vriendengroep de 
Kouwe Kletsers de eerste prijs te 
mogen overhandigen. 
   Het Kwartjesbal is de aftrap voor 
de 4 feestavonden, deze was 
geweldig.
Op zondagmorgen in alle vroegte 
de Carnavalsmis bijwonen is erg 
speciaal om dat vanaf het altaar 
te doen. 
 Op zondagmiddag met een 
delegatie naar Beneden Leeuwen 
om daar op uitnodiging van C.V. 
De Broaiers naar de Reut te 
komen kijken.
Het Drutens Bierfest was 
wederom een erg geslaagd feest.
Op Carnavalsmaandag zijn we 
naar Horssen afgereisd om 
daar de Maas en Waal Reut te 
bewonderen. Na de Reut een 
bliksembezoek aan Café de 
Gouden Leeuw gebracht. ‘s 
Avonds was het tijd voor het 
Beestenfeest met wederom 
geweldige artiesten.

  Dinsdag, bijna het einde van 
de Carnaval. Om te beginnen 
met het Jeugdmatinee, wat een 
heerlijke drukte. De jeugd die de 
hele boel op stelten zet, super. 
Aansluitend het Confettifeest, 
een confettikanon dat niet kon 
stoppen. Tot op de dag van 
vandaag kom ik die confetti nog 
tegen. Dan komt de tijd dat we 
de Bok gaan verbranden, het 
officiële einde van de Carnaval. 
Maar niet helemaal want we zijn 
doorgegaan met het Slottival, en 
weer met allemaal topartiesten.
  Woensdag, het Askruisje halen in 
de kerk. Van tevoren werd ik nog 
verrast door Omroep Gelderland 
om een interview te geven over 
carnaval, dat zelfs op landelijke 
tv is uitgezonden. Na de kerk 
haringhappen bij d’n Optie. En 
als echte “DIEHARDS” nog even 
naar de AFTERHAP bij ACTIVE 
PARTYWORLD.

En nu heb ik lang niet alles 
genoemd wat ik heb meegemaakt. 
Gewoon teveel om op te noemen.
Ik wil iedereen bedanken die aan 
dit mooie carnavalsjaar heeft 
meegewerkt. Speciale dank aan 
mijn Hofhouding, pa en ma, Lois, 
C.V. de Blauwe Bok, Team Active 
(ook voor de nachtjes die ik ben 
blijven hangen) en trots op mijn 
“eigen” snack het Prins Cristootje, 
mijn vriendengroep de KOUWE 
KLETSERS, Café De Gouden Leeuw 
en de FSHK. Carnaval 2015 zal ik 
NOOIT vergeten. Ik wens Prins Rino 
d’n Urste en Jeugdprins Collin d’n 
Urste minimaal zoveel plezier toe 
als Anne en ik hebben gehad, dat is 
aan jullie toevertrouwd!!!!!

Prins Cristo d’n Urste

Carnaval 2015, het jaar van 
Prins Cristo is voorbij. Samen 
met Jeugdprinses Anne kan 
ik terugkijken op een prachtig 
carnavalsjaar. 

Hoogtepunten zijn:
 Om te beginnen de gezellige 
vooravonden met mijn mede 
prinsenkandidaten.
 De Prinsverkiezing, lichtelijk 
zenuwachtig, maar geweldig. 
 De cd opname met Stan van den 
Dobbelsteen. Toch een aparte 
ervaring om in een professionele 
studio met super hulp een 
nummer op te nemen. De cd 
verkoop die maar liefst € 1000,- 
heeft opgebracht, zijn we later in 
het jaar gaan overhandigen aan 
Thomas van “Stichting Warme 
Beer”. 
 Een top Pronkzitting die de 
boeken in mag, wat heb ik 
genoten! 
 Het Prinsentreffen in Nijmegen, 
toch apart om over de rode 
loper onthaald te worden door 
honderden carnavalisten en onze 
eigen verenigingsleden die uit 
volle borst het Bokkenlied ten 
gehore brachten terwijl wij aan 
hen voorbij kwamen.
 De Sleuteloverdracht. 
Burgemeester van Riswijk die als 
Ome Willem zijn liedje ten gehore 
brengt.

Prins Cristo
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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

Kerkepas 16a
6651 JJ Druten

Tel. 0487-518581

info@estetica.nl
www.estetica.nl

info@vinckenmode.nl www.vinckenmode.nlmode voor een vrouw zoals jij
Hogestraat 69/04  Druten  (0487) 51 21 05

Tramontana

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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Blauwe Bok gaat jeugd 
belonen tijdens de Kwartjes reut

Zwarte Bokken in het Sinterklaas-
journaal bij Diewertje Blok!

Druten:
Druten: Carnavalsvereniging  
De Blauwe Bok uit Druten 
heeft speciaal voor de 
jeugd een aparte prijs in het 
leven geroepen tijdens de 
kwartjesreut. Deze prijs heet 
de ‘ Pax Award’ en is speciaal 
bedoeld voor de jeugd, welke 
deelneemt aan 
de kwartjesreut.

“Wij merken dat de jeugd vaak 
niet de financiële middelen heeft 
om een prijswinnende wagen te 
bouwen” zegt voorzitter  Frank 
Jansen van De Blauwe Bok. 
Ook ontbreekt soms nog een 
bouwruimte,  wat ervaring en 
handigheid, maar is de inzet er wel 
degelijk. Om dit te belonen hebben 
wij de ‘Pax Award’ in het leven 
geroepen. Deze prijs is speciaal 
voor de groepen jeugd welke als 
loopgroep of wagenbouwers in 
hun eerste jaren zitten. De jury 
zal deze groepen jureren, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
beperkte middelen en ervaringen.  
Wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst. Wij hebben enkele 
jaren volledig op de jeugd ingezet, 
zegt Frank. En met succes! De 

jeugd heeft, door ons gevarieerde 
programma tijdens het carnaval 
met diverse artiesten,  inmiddels 
de weg naar de bokkenstal al 
lang gevonden. We houden het 
voor de jeugd laagdrempelig door 
geen entree te vragen. Door deze 
succesformule zit het carnaval in 
Druten in de lift. Deze stijgende lijn 
willen we doortrekken naar onze 
kwartjesreut. 
De Pax Award zal worden uitgereikt 
na de kwartjesreut op zaterdag. De 
starttijd van de kwartjesreut is iets 
later dan aanvankelijk aangegeven. 
De kwartjesreut start om 15:30 uur, 
zodat alle groepen de gelegenheid 
hebben om in Druten aan te sluiten. 
Aanmelden voor de kwartjesreut 
kan vanaf 1 december op de site: 
www.optochtenmaasenwaal.nl

Carnaval is het feest der zotten. 
Verkleden, schminken en gekke 
fratsen uithalen, het hoort er allemaal 
bij. De link is dan al snel gelegd met 
zwarte Piet. Het kan dan ook geen 
toeval zijn dat Piet Tito, die wij  in het 
Sinterklaasjournaal met Diewertje 
Blok regelmatig voorbij zagen 

komen, een wel heel grote gelijkenis 
vertoonde met Oud-Prins Jeroen d’n 
Urste. Navraag, van deze redactie 
bij hem, leverde niet veel nieuwe 
informatie op. Jeroen mompelde iets 
van “verre neef uit Spanje…” en liet 
verder niets los. Maar kijkend naar 
bovenstaande foto denken wij eerder 

aan een gekleurde tweelingbroer 
van hem. Kijk en vergelijkt u zelf 
maar. Links staat Piet Tito en rechts 
Piet Manderino, die ook regelmatig 
in het Sinterklaasjournaal verschijnt. 
Die blijkt trouwens weer een volle 
neef van, de eveneens uit Druten 
afkomstige, Arno van de Pol alias 
Clown Holly te zijn. Het blijft allemaal 
een heel geheimzinnig verhaal….
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Prijzen worden door Prins Rino d’n urste bij U thuisbezorgd!

Stichting Karnaval “De Blauwe Bok” is een aantal jaren 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 7 december 2015. 

4e prijs
een maand gratis sporten

t.w.v. € 45,00
te besteden bij

Active Sportsworld
gewonnen door nr. 9

Van Ringelenstein
Molenhoek 9a, Druten

5e prijs
waardebon € 25,00

te besteden bij
Anneke’s Ondermode 
gewonnen door nr. 54

E. van Dinteren 
Roedensestraat 16, Horssen

6e prijs
waardebon € 20,00

te besteden bij
Bloemisterij ‘t Stekkie

gewonnen door nr. 638
L. van Kuyl

Heemradenstraat 86, Druten

3e prijs
3 maanden gratis sporten

t.w.v. € 82,50
Sportcentrum Flash

gewonnen door nr. 1202
Van Elk

Heuvel 46, Druten

7e prijs
Tegoedbon

t.w.v. € 12,50
Sprookjeshof

gewonnen door nr. 1639
Dekkers

Tuinschouwstraat 30, Druten

8e prijs
Tegoedbon

t.w.v. € 12,50
Sprookjeshof

gewonnen door nr. 635
Diekema

Steenakker 170, Druten

1e prijs
halfjaar gratis sporten

t.w.v. € 270,00
Active Sportsworld Druten
gewonnen door nr. 3467

Van Hees 
Landschrijverstraat 36b, Druten

2e prijs
Trollbeads armband met bedels

t.w.v. € 149,00 
van Woerkom Juweliers
gewonnen door nr. 562

Van de Broek
Langakkers 31, 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


