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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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Heerser van het Bokkenrijk, beschermheer van de Steenakker, bevelhebber in 
de verhuur en ambassadeur van de sponsoren van DIO’30, maak hierbij het 
volgende bekend:

1. Het carnaval dit jaar gevierd wordt op 25, 26, 27 en 28 februari

2. We deze 4 dagen alleen maar gaan feesten en genieten

3. Als je niet meer op je benen kunt staan, je ook maar beter niet 

 achter het stuur kunt gaan zitten 

4. Dat ik samen met jeugdprins Lars d’n urste nooit stop met feesten

5.  Dat we elkaar met carnaval, net als altijd, in de waarde laten en goed voor 

elkaar zullen zorgen

6.  Ik, samen met mijn hofhouding voorop in de polonaise zal lopen en jullie 

allemaal zullen volgen

7. Dat we met Carnaval ook onze ouderen en zieken niet zullen vergeten

8. Er veul Schrobbelèr gedronken wordt

9. Als je het even niet meer ziet zitten toch door gaat

10.  Dat we er alles aan doen om er een onvergetelijke carnaval van te maken

11. Dat iedereen mijn lijfspreuk onthoudt;

 

Leef het leven en geniet, er is altijd iets te vieren

Proclamatie  
Ik, Prins Willem d’n Twidde
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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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Voor uw ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering

T www.advisiegroep .nl

Hypotheken      Verzekeringen      Sparen

  SPAAR   
  jezelf niet 
  met de 
carnaval!
  Of het nu gaat over een bestaande 
hypotheek, nieuwe hypotheek of een 
zakelijk- of particulier verzekeringspakket, 

wij verzorgen het voor u! 
   Geld lenen of sparen voor de toekomst? 
   Advisie Groep regelt het altijd deskundig 

en onafhankelijk! Maak nu een vrijblijvende 
afspraak met ons:  0487 50 67 84

Beste bokken en geiten,
Carnaval is traditiegetrouw het eerste dorpsfeest na de 
viering van het nieuwe jaar. Een feest waar jong en oud 
veel plezier aan beleven. Maar carnaval is meer dan een 
weekend feest. Veel eerder beginnen de voorbereidingen 
en in de weken die eraan vooraf gaan vinden er vele 
activiteiten plaats. Het daadwerkelijke carnavalsweekend 
is het hoogtepunt, jong en oud halen alles uit de kast om 
er een fantastisch feest van te maken. 

Als burgemeester vind ik het belangrijk dat naast het 
feestvieren ook aan de veiligheid wordt gedacht. De 
ervaring leert dat jullie als organisatie alles elk jaar 
onder controle hebben. Dit jaar hebben jullie zelfs aan 
medisch personeel gedacht. Jullie wonnen met het 
hospitaal tijdens het Dickens festijn de tweede prijs. 

Gefeliciteerd! Geef dit hospitaal maar een mooie plek 
tijdens de carnaval zodat iedereen die onverwacht een 
pleister of paracetamolletje nodig heeft daar terecht 
kan. 

Dat jullie de genoemde tweede prijs in 
ontvangst konden nemen laat zien dat jullie als 
carnavalsvereniging zeer betrokken zijn bij Druten. Ook 
tijdens de doorkomst  van de 100e Vierdaagse waren 
jullie bijvoorbeeld present. Ik vind het mooi om te zien 
dat de saamhorigheid niet na februari stopt.

Langs deze weg wens ik jullie allemaal een gezellig 
carnaval toe. Met prins Willem en jeugdprins Lars 
aan het roer belooft het een prachtig feest te worden! 

Luciën van Riswijk
Burgemeester 

Voorwoord 
Burgemeester Foto: Hans Barten
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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 enkele weken verwijderd 
van Carnaval 2017. Ook dit jaar belooft het weer 
een prachtig festijn te worden. Ik wil bij deze van de 
gelegenheid gebruik maken om Oud Prins Rino d’n 
Urste en ex Jeugdprins Collin d’n Urste te bedanken 
voor hun geweldige inzet het afgelopen jaar en hun 
opvolgers Prins Willem d’n Twidde en Jeugdprins Lars 
wens ik héél véél succes toe.

Menig carnavalsvierder is reeds druk met het bouwen 
van een wagen of doet als loopgroep of individu 
aan de optocht mee. Wij zijn blij dat er ook dit jaar 
weer voldoende bouwruimte is voor alle Drutense 
wagenbouwers. Stel deze mensen niet teleur en kom 
in groten getale naar de Kwartjesreut op Zaterdag en 
de Maas en Waalreut op Maandag in Deest.

De Blauwe Bok is een bloeiende vereniging met veel 
jeugdig talent en natuurlijk niet te vergeten de Orde 
van Oud Prinsen die ook al jaren actief is binnen onze 
club. Zij zorgen er ieder jaar voor dat  deze prachtige 
carnavalskrant huis aan huis in Druten wordt 
bezorgd, Oud Prinsen bedankt.

Het Drutus Bierfest op de zondagavond is een 

absolute aanrader, zorg dat u erbij bent!!
De leden van “De Blauwe Bok” zullen deze avond niet 
in het gebruikelijke carnavalstenue verschijnen, maar 
gaan genieten van een welverdiend avondje stappen. 
Ik wil al onze vrijwilligers bedanken voor hun inzet het 
afgelopen jaar en hoop nog lang voorzitter van deze 
mooie verenging te kunnen zijn.

Om een vereniging als deze draaiende te kunnen 
houden is er natuurlijk 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

www.ekosiet.nl
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www.weemen.nl

Haps - Druten - Gemert - Venlo

Wij wensen u een 
geweldige carnaval

Veel plezier!

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
Jaargang 50
Januari 2017

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

 

Eindredactie:
Frank Jansen, Johan Klaassen en Anouk Jansen

Opmaak en Druk:
Weemen Druten

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

Hogestraat 30a Druten - Tel: 0487 - 513 854 - www.hetstekkie.nl
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Ook dit jaar 2017 beginnen we op carnavalszaterdag 25 
februari met een ballonnenwedstrijd voor de kinderen vanaf 
de stoep voor het Gemeentehuis. Natuurlijk zijn we weer erg 
benieuwd hoe ver de ballonnen dit jaar zullen vliegen. In het 
afgelopen carnavalsjaar 2016 heeft de ballon van onderstaande 
deelnemer de meeste kilometers afgelegd.

Prijswinnaar:
Bart Hol

Heiligendam (Duitsland), 599 km

Ballonnen
wedstrijd 2016
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Koninklijk ontbijt

Prins Rino d’n Urste kreeg wel een heel speciaal 
“prinselijk galgenmaal”. Op zaterdag 12 november 
verraste Prins Gerard en zijn hofhouding, van Het 

zijn laatste “Koninklijke” ontbijt.

Michel Foekens en Jeroen Beekhuijzen wonnen 
tijdens de prinsverkiezing van Het Vergulde Vat de 
eerst prijs in de prinsenlotto; een ontbijt met de prins 
en zijn hofhouding. Zij besloten om deze prijs niet zelf 
te houden, maar stiekem te schenken aan Prins Rino, 
als dank voor een fantastisch carnavalsjaar.

Op zijn laatste dag als opperheerser van het 
Bokkenrijk werd deze prijs verzilverd. ’s Morgensvroeg 

hofhouding, in pyjama, bij Rino op de stoep met een 
compleet, luxe ontbijt. 

Bovenstaande foto laat niets te wensen over; er 

geserveerd…..
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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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Het Jaar van Prins Willem d’n Twidde
Wat voel ik mij vereerd en ben ik trots om dit jaar de 
Prins te zijn van het Bokkenrijk in de gemeente Druten. 

Wij volgen het carnaval al een aantal jaren vanaf de 
kant van de jeugd. Onze kinderen hebben met veel 
plezier mee gedaan met de jeugdraad en hofhouding. 
Omdat zij zo enthousiast waren, werden wij ook 
besmet met dit virus. Ik heb zelf in het verleden al vele 
malen de carnaval van achter de bar meegemaakt. 
Ook toen was het altijd een groot feest.

Toen mijn oudste zoon Jelle bij de jeugdraad wilde, 
heb ik bij de jeugd geholpen. Het tweede jaar moest 
ik op de lijst van de Prinskandidaten, maar prins 
worden, nee dat zag ik niet zo zitten. Maar toen 
ze daar meer over gingen vertellen, begon ik het 
toch ook wel erg leuk te vinden en werd ik steeds 
enthousiaster. Ook door verschillende bokken binnen 
de vereniging werd ik uiteindelijk besmet door het 
Blauwe bokken virus. Toen het duidelijk werd dat ik 
prins kon worden heb ik niet meer lang nagedacht 
en Ja gezegd. En daar sta ik dan dit jaar, samen met 
mijn jongste zoon, Sjoerd, die inmiddels adje is bij de 
jeugd, mijn vrouw als hofdame en Jelle altijd als trotse 
aanstichter van dit geheel.

Met prins Cristo d’n Urste en overbuurman Rino 
d’n urste als voorbeeld hoop ik dat ik aan jullie 

verwachtingen kan voldoen. En met 
Jeugdprins Lars d’n urste in de voetsporen van 
jeugdprins Collin d’n urste zal dat vast en zeker gaan 
lukken. Hij heeft beloofd mij te helpen als ik het even 
niet meer weet. Samen zullen wij ervoor zorgen dat 
iedereen een geweldig carnaval heeft.

Natuurlijk gaat dat niet lukken zonder een 
hofhouding. En ook al zijn sommige nog niet helemaal 
bekomen van de schrik dat zij in mijn hofhouding 
zitten, ben ik erg blij dat zij mijn hofhouding zijn. 
Met Hofdame Annet, Page Frederike, Adjudant 
Michel, Chef de protocol Stephan en Opperschenker 
Paul gaan wij er een enorm feest van maken deze 
carnaval.

Nu sta ik hier, in Active Party World. Waar alle dagen 
weer mooie dingen worden georganiseerd, 4 dagen 
knallen. Natuurlijk gaan we weer op bezoek bij 
‘s Heeren Loo en de Kasteelhof. Ook het 
scholenbezoek staat op mijn lijst, want ook met 
carnaval geldt: de jeugd heeft de toekomst. Het 
meest geniet ik altijd van het confettifeest. Wat een 
genot hoe groot en klein zich vermaakt tijdens dit 
gevecht met de confetti.

Kom met z’n alle carnaval vieren want zoals mijn 
lijfspreuk ook zegt, leef het leven en geniet, er is 
altijd wat te vieren.

Het jaar van 
Prins willem d’n Twidde
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Jeugdprins lars d’n Urste
Beste Bokken, Geiten en carnavalsvierders,

Ik ben Lars, 12 jaar zit op de basisschool de Kubus. 
Mijn hobby ’s zijn voetbal bij Dio, FiFa spelen op de 
Xbox en jeugdprins zijn van de Blauwe Bok. Allereerst 
wil ik Jeugdprins Collin en zijn gevolg bedanken voor 
het feest vieren van afgelopen jaar, zij hebben het 
super gedaan. 

Carnaval is voor mij begonnen op mijn 2e jaar. 
Ik mocht toen met mijn ouders meelopen met 
de carnavalsgroep de Kouwe Kletsers. Carnaval 
zit in mijn bloed, mijn opa Ton en oma Ria zijn lid 
geweest van de raad van elf in Ewijk. Ik wil graag 
de jeugdcommissie heel erg bedanken dat zij 
het mogelijk hebben gemaakt dat ik dit jaar de 
Jeugdprins van Druten ben. Daarnaast wil ik papa 
en mama bedanken voor alle steun en mijn broertje 
Luuk die mij geholpen heeft met mijn lijfspreuk. De 
bekendmaking was voor mij een hele leuke ervaring, 
zeker het ritje naar het podium achter op de scooter 
met een minion.

Ik ben erg blij met mijn gevolg, pages Yara & Lieve, 
adjudant Sjoerd, adjudante Lotte, chefke Sem en AA-
schenkers Semm en Raf.

We gaan er met z’n allen een super carnavalsjaar van 
maken: met mijn hofhouding, de raad, natuurlijk ook 
met prins Willem d’n Twidde aan mijn zijde samen 
met zijn hofhouding en alle carnavalsvierders van 
binnen en buiten de gemeente Druten die op ons 
feest aanwezig zullen zijn. 

Ik sluit af met mijn lijfspreuk;
Met mij als jeugdprins in de zaal, feesten en 
jumpen we allemaal !!!!!!!!!!!
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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

Kleine Wiannekes

Jeugdhofhouding

Jeugdraad
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Dames

Prins met Hofhouding

Raad van Elf
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•4 jaar schriftelijke 
 Focwa-Garantie

•Altijd gratis 
 vervangend vervoer

•Ruitreparatie

•Tegemoetkoming in 
 Eigen risico tot € 136,-

•Geselecteerd reparateur 
 van Univé

FOCWA-EUROGARANT 
BEDRIJF

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

Nijverheidsweg 4 Druten 

(ind. park Westerhout)

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

Openingstijden: 
ma. t/m vr. 07.00-17.00 
za. 08.00-12.00
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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 12 maart 2017 
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 2017

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 17.00 uur

Pieter Zeemanstraat 57, 6603 AV Wijchen
T 024-373 31 00, www.xlwood.nl
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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!

www.wijmakenhetgoed.nlgoed

  Domotica    Duurzame technieken     Elektrotechniek       

   Gebouwbeheer    Inbraakbeveiliging    Loodgieterswerk

     24 uursservice    Klimaattechniek    Brandbeveiliging       

CV-installaties    Technisch beheer    Meet- en regeltechniek
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Woordje Pastoor
Beste carnavalsvierders in het Bokkenrijk,
Een nieuwe activiteit. Onze pastoor Jos Hermans heeft 
dit jaar de prins met zijn hofhouding uitgenodigd voor 
een informele ontmoeting op de pastorie. Dit staat 
te gebeuren op vrijdag 24 februari om 15.30u. De 
prins wordt gevraagd om de vlag mee te brengen en 
deze te overhandigen aan onze pastoor, die de vlag 
aan de vlaggenstok hijst. We hebben in de parochie 
met carnaval een thema die ontleend zal zijn aan 
de woorden van het Evangelie volgens Mattheus 
hoofdstuk 6.

Benieuwd naar wat het thema is? Kom op zondag 
26 februari naar de carnavalmis om 09.30 uur in 
de H.H. Ewaldenkerk. Zo beginnen de drie dagen 
hossen en zingen in het Bokkenrijk ook met samen 
bidden en bezinnen.

Wij wensen u, Prins Willem 
d’n Twidde en Jeugdprins Lars 
d’n Urste, bij alle activiteiten en de lange 
aanloop voor het zover is, langs deze weg een paar 
onbezorgde dagen toe, God ter eer.

Namens ‘t kerkbestuur en de pastoraatsgroep,
pastoor Hermans. Alaaf.

WASSINK AUTOGROEP NIJMEGEN
UW FORD, KIA EN PEUGEOT DEALER 
IN NIJMEGEN EN OMGEVING

VOOR ONZE SCHERPE VOORRAADACTIES KUNT U KIJKEN OP:
WWW. WWW.WASSINKAUTOGROEP.NL/ACTIES

Wassink Autogroep Nijmegen 
Tarweweg 1

TEL. 088 - 92 77 465  WWW.WASSINKAUTOGROEP.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

BAR SPORTHAL
DE HEUVEL

DRUTEN

sporthal_de_heuvel@hotmail.com | 06 539 438 91

www.sporthaldeheuvel.nl
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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
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Wijchen
T 024 - 6421746

www.jansenbouwontwikkeling.nl

Ontwikkeling en realisatie van woningbouwprojecten
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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

Raadhuisstraat  37A
Voor meer info: www.huizenzo.nl     0487-518510
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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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Zaterdag 4 februari
Pronkzitting in De Bokkenstal bij Active Partyworld | Aanvang acht uur ‘s avonds
Prins Willem d’n Twidde en Jeugdprins Lars 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. 

polonaise. Deze avond wordt muzikaal omlijst door de “Free Style Herrie Kapel” en DJ Mike.

Zondag 5 februari
Na het succes van 2015 zal dit wederom een prachtig feest gaan worden.

Zaterdag 18 februari
Jeugdsleuteloverdracht in De Bokkenstal bij Active Partyworld | Aanvang zeven uur ‘s avonds
Burgemeester van Riswijk zal dit jaar in Druten tijdens een feestelijk omlijst programma de sleutels uitreiken 
aan de JeugdPrinsen en Prinsessen uit de Gemeente Druten. 

Zondag 19 februari
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 22 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 24 februari
Scholenbezoek in Druten
Jeugdprins Lars gaat samen met Prins Willem en gevolg een bezoek brengen aan de diverse scholen in Druten.

Vrijdag 24 februari
Sleuteloverdracht in De Bokkenstal bij Active Partyworld | Aanvang acht uur ‘s avonds
Burgemeester van Riswijk zal wederom de sleutels uitreiken aan de Prinsen van de Gemeente Druten.

Programma
‘De Blauwe Bok’ Druten 2017
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Senatoren

Bestuur

Orde van Oud Prinsen
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Verbind
vanuit

je merk

mail shoot@thenextbrand.nl
web thenextbrand.nl

TheNextBrand
thenextbrand



De Blauwe Bok 41Uitgave 50

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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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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Carnavalsgroep de Kouwe Kletsers is ooit ontstaan uit 
een groep vrienden en vriendinnen die altijd samen 
kwamen in café  ’t Huukske, aan de Kattenburg, van 
Bert en Truus van der Aa. Tevens was dit de uitvalbasis 
voor menig “stapavond” en het daarbij behorende 
“indrinken”.

Met nieuwe vriendschappen en relaties groeide onze 
groep steeds groter en groter. Feestjes, kermissen 
en natuurlijk ook het carnaval bij de Blauwe Bok werd 
bezocht door ons. Vrijwel elke optocht wordt door ons 
opgesierd met een praalwagen en ook menig prijs is 
door ons gewonnen in zowel de Kwartjesreut als de 
Maas en Waalreut.

Ons enthousiasme is ook bij de Blauwe Bok niet 
onopgemerkt gebleven en bijna als vanzelfsprekend 

werd er dan ook een prins uit onze gelederen 
gekozen! Het was Prins Aswin d’n Urste  die, in 2003 
als eerste Kouwe Kletser, prins werd van de Blauwe 
Bok. Later volgden nog Prins Jeroen d’n Urste, Prins 
Cristo d’n Urste en vorig jaar Prins Rino d’n Urste, 
allemaal met  Kouwe Kletsers bloed!
Ook onze kinderen lopen elk jaar met ons mee in de 
optochten en dat werpt haar vruchten af. Sinds dit 
jaar kunnen we ook zeggen dat wij een Jeugdprins 
hebben afgeleverd aan de Blauwe Bok. Lars, zoon van 
Patrick en Chantal, broer van Luuk, is verkozen tot 
Jeugdprins van de Blauwe Bok. En nu wil het dat Lars 
op vrijdag 11 november is verkozen tot Jeugdprins en 
dat Prins Rino d’n Urste pas aftrad op 12 november….                                                                                                                                       
De Blauwe Bok heeft dus precies één dag twee Kouwe 
Kletsers als Opperheersers gehad!! Of dit naar meer 
smaakt zal de toekomst uitwijzen…..

Kouwe Kletsers 
voor 1 dag aan de macht!

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 

(Oud) Prins Rino d’n Urste met (nieuwe) Jeugdprins Lars d’n Urste, 
beide met Kouwe Kletsers bloed. >>
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Afscheidwoord
jeugdprins collin d’n urste

Lieve bokken en geiten,
Allemaal bedankt ! Het was een fantastisch jaar!
Houdoe!!

Met deze woorden begon mijn afscheid bij de 
jeugprinsbekendmaking afgelopen november.
Ik stapte de ton uit en zwaaide een keer….
Natuurlijk kwam ik meteen terug, want ik kon niet 
zonder fatsoenlijk afscheid te nemen mijn
steek afzetten. Wat hebben we er een prachtig 
carnavalsjaar van gemaakt.

Vorig jaar begon ik voor het eerst, met mijn mooie 
steek op, en was ik enorm trots! Toen mocht ik 
een dag eerder beginnen als jeugdprins dan Prins 
Rino, nu moest ik een dag eerder stoppen. Samen 
met mijn jeugdraad van 19 en mijn pages Tessa 
en Nienke, mijn adje Mike,chef de protocol Gijs 
en AA-schenkers Jort en Mitch hebben wij gefeest 
tot we erbij neervielen. Ik heb zoveel meegemaakt 
als Jeugdprins dat ik hier nog een paar bladzijdes 
volschrijf als ik niet uitkijk.

Natuurlijk wil ik nog heel even terug naar dat 
fantastische carnaval. Samen met Prins Rino heb 
ik zoveel leuke dingen gedaan. We kregen veel 
uitnodigingen van andere verenigingen en ik mocht 
overal met de neus vooraan bij staan. Maar ja, dat
probeer ik altijd eigenlijk wel!

Als ik terug denk, denk ik vooral aan:

- de grote, nou ja grote, prins bekendmaking
- de prinsreceptie, zoveel cadeaus!! Vet cool!!
-  de pronkzitting met een NECbal met 

handtekeningen en een heuse videoboodschap
 van mijn toppers, al heb ik die van Foor inmiddels  
 maar gewist
-  Het opnemen van het prinsenliedje en het gebrom 

van mijn vader op de achtergrond
-  De verkoop van de cd’s voor stichting 

Kinderdroomwens die maar liefst 1000 euro
 opgebracht heeft
- de bijzondere reut waarbij we moesten lopen!
-  dagen carnavallen met allerlei artiesten, en als 

toppunt lekker hakkuh met DJ Paul Elstak

Maar naast al deze prachtige herinneringen zijn er 
nog talloze andere speciale moment die ik samen 
met mijn hofhouding en jeugdraad heb mogen 
beleven.

Ik heb in mijn afscheidsspeech een paar vet coole 
applauzen geregeld voor de volgende mensen, want 
zonder hen wordt het niets met carnaval
-  Voor de grote en kleine Wiannekes, jullie zijn 

fantastisch met die super coole dansen!
-  Voor alle papa’s en mama’s van de Wiannekes, 

jeugdraad en hofhouding die ons tijdens de 
carnaval overal heen hebben gebracht en weer 
hebben opgehaald

-  voor de grote raad en de dames van de Blauwe 
bokken voor het samen carnavallen. Het was echt 
gezellig!

-  Voor het personeel van Active Partyworld, niets was 
te gek!

en natuurlijk een GIGA applaus voor de 
jeugdcommissie, want zij hebben tenslotte geregeld
dat wij konden feesten het afgelopen jaar!

Ik vond het niet makkelijk om mijn sceptor over te 
dragen, ik had het graag nog een jaar gedaan… Maar 
toen Prins Lars op het podium verscheen, wist ik 
dat ik een waardige opvolger gekregen had. Want 
toen ik die ene keer boven op de kar stond, stond ik 
heel hard te schudden omdat hij zo’n lekker feestje 
bouwde!

Ik wens Prins Lars, zijn pages Lieve en Yara, 
adjudanten Lotte en Sjoerd, chefke Sem en
AA-schenkers Raf en Semm ontzettend veel plezier. 
Samen met jullie jeugdraad en de Wiannekes gaan 
jullie een fantastisch carnavalsjaar tegemoet!

Ex-prins Rino, zijn hofhouding en zijn raad van Elf heb 
ik bij mijn afscheid in het zonnetje gezet. Want mede 
dankzij jullie vergeet ik deze carnaval nooit meer!

Ik wens Jeugdprins Lars en zijn gevolg en Prins Willem 

Ex-prins Rino en ik zullen het samen met jullie 
beleven, want eens een prins altijd een prins!!

Bedankt Bokken en Geiten voor een stuiterende 
carnaval!!

Ik wil afsluiten met mijn vertrouwde leus:
Met Jeugdprins Collin stuiterbal, was het een 
fantastisch carnaval!!
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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.

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

Kom en bewonder
onze collectie!

LIA COPPES REINDERS
DIJKGRAAFSTRAAT 15 - 6651 DL DRUTEN
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De beste 
creatieve 
ideeën 
ontstaan
in de kroeg!
... en dan word je ‘s ochtends met een droge mond wakker en 
denkt ... maar hoe pak ik het aan?  

Wil je je onderneming op een unieke of ludieke manier onder 
de aandacht brengen? Bel 0654398476 voor een vrijblijvend 
gesprek of ... voor een sterke kop koffie met aspirientje tegen 
de kater!  =)

#proost! #alaaf!

0654398476            www.wilbertkuijpers.nl
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Afscheidwoord
Prins Rino d’n urste

Carnaval 2016,wat een fantastisch jaar heb ik samen 
met Jeugdprins Collin mee mogen maken! Na al 
een aantal jaren trots lid van de raad van 11 te zijn 
geweest, heb ik nu dan in 2016 de scepter mogen 
dragen, en wat heb ik genoten zeg! De voorpret, het 
voorbereiden, de erg gezellige vooravonden met de 
Prinskandidaten! En dan de Prinsverkiezing,wat een 
mooi moment!!

En dan begint het prinsenleven, de receptie, wat een 
verwennerij! 

De cd opname, wat een leuke ervaring was dat, om 
het samen met mijn Adjudant Martijn en Cp William 
te mogen doen! De gehele opbrengst van de CD met 
het mooie bedrag van €1000,- ging naar Stichting 
Kinderdroomwens. De bezoeken aan andere 
verenigingen, altijd gezellig om met je vereniging ook 
eens buiten de Bokkenstal te gaan. Voor mij toch wel 
1 van de hoogtepunten, de geweldige pronkzitting, 
wat een talenten hebben we toch in ons mooie 
clubke, onder andere de mannen van de Raad van 11 
en Senatoren die een prachtstuk hebben neergezet 
met hun Haka, echt top!
Maar de mooiste verrassing was voor mij die avond 
dat mijn eigen prinsesje Demi en mijn Hofdame 
Nastasja samen met de oude dansmariekjes een 
mooie dans neerzetten, wat heb ik daarvan genoten!!
Natuurlijk onze vriendengroep de Tokkies een te 
gek stukje met mooi liedje. Ook alle anderen die iets 
hebben gedaan voor mij natuurlijk, nogmaals super 
bedankt hiervoor.

Waag, wat een happening is dat met zo veel prinsen 
en prinsessen bij elkaar. Ook het binnen komen 
in de Jan Massink hal, waar je vereniging met vele 
anderen je aanmoedigt, kippenvelmoment als Prins. 
Foto maken voor de Gelderlander, bezoekjes aan de 
wagenbouwers samen met Collin waren leuk en erg 
gezellig. Dan de week voor de Carnaval, bezoekjes 
brengen aan de Kasteelhof en ‘s Heerenloo, wat elk 
jaar wederom een dankbaar bezoek is en super mooi 
om iedereen te zien genieten op hun eigen manier.
Scholenbezoek was en blijft leuk om de kinderen 
zien te genieten van de Carnaval. Toen de 

wat was dit een topavond, en wat zijn wij als Prinsen 
door de organisatie voor de gek gehouden.
Ook onze Burgermeester van Riswijk had zich weer 
goed voorbereid voor deze avond, schitterend hoe hij 
het elk jaar weer voor elkaar krijgt.

Dan 4 dagen Carnaval in onze bokkenstal bij Active 
Party World, elke avond bomvol, heerlijk om als 
Prins daar tussen te staan. Tussendoor een bezoek 
gebracht aan Willie Lamers, wat ben ik blij en trots 
dat ik dit nog heb kunnen doen, het laatste jaar van 
Familie Lamers in Cafe De Gouden Leeuw, enorm 
bedankt voor alles!!
Dan de Maas en Waal Reut in Druten, het ging 
bijna niet door vanwege de te harde wind, gelukkig 
kreeg het wel groen licht. Samen met alle andere 
verenigingen gingen we lopen, geweldige ervaring 
was dit, vooral omdat je veel meer met het publiek 
in aanraking komt. Mijn complimenten aan de 
organisatie die dit toch weer voor mekaar kregen!!
Dan afscheid nemen op dinsdagavond. Een moeilijk 
moment als Prins om dit te doen, maar wel met 
voldoening omdat je een schitterend jaar hebt gehad 
en Prins hebt mogen zijn bij De Blauwe Bok. De bok 
(haas) verbranding is en blijft een mooi moment om 
mee af te sluiten.
En dan nog even een keertje het Prinsenpakkie 
aan omdat de 100 ste Nijmegense vierdaagse door 
Druten heen komt, met 30 graden was dit wel erg 
heet maar ja je bent Prins of niet, en om dit dan te 
mogen mee maken in het jaar dat je Prins van Druten 
bent, het was met 1 woord schitterend om met heel 
veel wandelaars op de foto te gaan en polonaise te 
lopen.

Ik kan natuurlijk nog veel langer doorgaan over 
wat ik heb mee gemaakt dit afgelopen jaar, maar 
wil iedereen bedanken voor een onvergetelijk jaar 
voor mij, natuurlijk met speciale dank aan mijn 
vrouw Nastasja en dochter Demi en mijn super 
hofhouding, mijn schoonouders Wim en Hannie 
van Coolwijk en ook de rest van mijn familie, de 
hele Carnavalsvereniging de Blauwe Bok, Active 
Party World, Free style Herrie kapel, Collin en zijn 
Hofhouding.
En natuurlijk niet te vergeten onze fotograaf Hans 

die je gemaakt hebt.

Ik wens Prins Willem d’n Twidde en Jeugdprins Lars 
d’n Urste met hofhouding ook net zoveel mooie 
momenten toe als wat wij dit afgelopen jaar hebben 
gehad, maar dat gaat ook zeker weten goed komen.
Veel plezier en geniet van elk moment .
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T 0487 - 51 26 37

Vestigingen in Druten en Beneden-Leeuwen

www.kuypers.nl

wij wensen 
u een 
kleurrijke 
carnaval!
Schilderwerken • Glaswerken
Timmerwerken • Onderhoud • Renovatie

Volg @KlokGroep
via Twitter

www.klokgroep.nl

Van Bokkenrijk naar Knotsenburg
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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.nlm od e  voor  ee n vr ouw  zoals  j i j
Hogestraat 69/04  Druten  (0487) 51 21 05

Express dwic
Par e Tramontana

RICKSPORTS 
Hogestr a 59 

Druten 
0487-512545 

www.ricksports.nl 

a  t
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Wat gebeurt er als een Limburgse familie neerstrijkt in 
het Land van Maas en Waal? Op zich zullen zij opgaan 
in het dagelijks leven, maar niet als zij ook nog eens een 
café gaan uitbaten, dan laten zij hun sporen na. Ook, 
of misschien wel juist, met carnaval. Toen de Limburgse 
Jan Lamers uitbater werd van café “De Gouden Leeuw”, 
was het de normaalste zaak van de wereld dat er 
carnaval werd gevierd. De kinderen werden verkleed 
naar school gestuurd, maar kwamen teleurgesteld 
weer thuis….. Uitgelachen werden ze, om hun vreemde 
uitdossingen. Toch weerhield het Jan er niet van om 
het feest der zotten in zijn café te organiseren. Zo 
maakte Druten voor het eerst kennis met carnaval. 
Misschien wel daarom zijn de grondleggers van c.v. De 
Blauwe Bok jaren later op het idee gekomen om een 
carnavalsvereniging op te richten. Dus kunnen wij wel 
zeggen; Zonder de familie Lamers geen Blauwe Bok!
 
Werd in de hoogtijdagen residentie gehouden bij 
“De Burcht”, op dinsdag werd er ’s morgens vroeg al 
overgestoken naar “Lamers”, want daar begon het 
confettibal. Vaders en moeders met hun kinderen 
feestten met de prins en zijn Raad van Elf in “De 
Gouden Leeuw”. 

Toen de vaste residentie werd gesloten, ging De 
Blauwe Bok op zoek naar een nieuwe, geschikte 
locatie. Het werd de feesttent op het parkeerterrein 

van “De Gouden Leeuw”. Voor vele carnavalsvierders 
geen onbekende plek. De “vaste” deelnemers van 
de Kwartjesreut en Streekreut genoten immers al 
jarenlang van een uitgebreid ontbijt, dat ’s morgens 
voor de optochten werd aangeboden door Willy en 
Thea. 

DBC, Kouwe Kletsers, Lamballen, Gouden Leeuwinnen, 
maar ook Kees en Albert, prijswinnaars van vele 
carnavalsoptochten georganiseerd door De Blauwe 
Bok, hebben allemaal hun roots bij “De Gouden 
Leeuw”. Maar liefst 9 jaar lang heeft de Blauwe Bok het 
mooiste carnaval van Maas en Waal bij jullie mogen 
vieren. De feesttent tot de nok toe gevuld en het café 
dat fungeerde als “huiskamer” voor De Blauwe Bok. 
Even aan de drukte ontsnappen of snel een hapje 
eten, het kon allemaal bij jullie. Het hoogtepunt zat ‘m 
natuurlijk in het jaar toen Willy en Resy in de “onecht” 
werden verbonden als boerenbruidspaar tijdens de 
boerenbruiloft van De Blauwe Bok. 

Familie Lamers, bedankt voor de fantastische 
carnavalsmomenten die we met en vooral ook dankzij 
jullie hebben mogen beleven. 

Een driewerf Alaaf voor Willy en Thea! 

De Blauwe Bok

Het mooiste carnaval 
tússen de rivieren
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www.weemen.nl

Haps - Druten - Gemert - Venlo

Wij wensen u een geweldige carnaval

Veel plezier!
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Prijzen worden door Prins Willem d’n twidde 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 28 december 2016. 

halfjaar gratis sporten
t.w.v. € 270,00

Active Sportsworld Druten

gewonnen door nr. 3615
A. van Haaften

Buurmeesterstraat 19

3 maanden 
gratis sporten
t.w.v. € 67,50

Sportcentrum Flash

gewonnen door nr. 0122
M. van Welie
Hooistraat 80

Tegoedbon
t.w.v. € 25,00
Sprookjeshof

gewonnen door nr. 0118
G. Driessen 

Hooistraat 43

1 maand 
gratis sporten
t.w.v. € 45,00

te besteden bij
Active Sportsworld

gewonnen door nr. 0032
P. van Mulukom

Kerkeland 10

Waardebon € 20,00
te besteden bij

Bloemisterij ‘t Stekkie

gewonnen door nr. 1035
J. Bull

Mr. v. Coothstraat 4

Cadeaubon
t.w.v. € 35,00 

Harm v/d Donk

gewonnen door nr.1176
P. Sengers 

Raadhuisstraat 97

Heren Ice Watch
t.w.v. € 159,00

Van Woerkom Juweliers

gewonnen door nr. 0577
M. Loonen

Coorninglaan 13

1

3

6

4

7

5

2

Harm v/d Donk
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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


