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Prins Erik 
d’n twidde & 

JeugdPrins Jop 
d’n UrsteResidentie Blauwe Bok
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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, Grootvorst van Tichelande,
beschermheilige van de hamer en de spijker geeft te verstaan dat:

1. We carnaval vieren op 9,10,11,12,13 en 14 februari .

2. We samen met Jeugdprins Jop volop zullen genieten.

3. Ik als bevelvoerder de Bokkenstal in vuur en vlam zet.

4. We 6 dagen lol hebben van scholenbezoek tot aan haring happen.

5. We iedereen in z’n waarde laten.

6. Alcohol en rijden niet samen gaat.

7. We bejaarden, zieken en gehandicapten ook een leuk carnaval kunnen 

 geven net als wij.

8. We waar dan ook altijd een feestje bouwen.

9. Er tijdens de carnavalsdagen niet getimmerd en gezaagd wordt.

10.  We altijd respect hebben voor Ambulance, Politie en Brandweerpersoneel.

11.  Iedereen mijn  lijfspreuk zal naleven;

 LEEF EN GENIET...

Proclamatie  
Ik, Prins ERIK d’n Twidde
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J u w e l i e r s

Hogestraat 77 - Druten - Tel. 0487 - 51 24 13
www.vanwoerkomjuweliers.nl

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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Van Heemstraweg 53, Druten (gebouw d’n Bogerd 1e verdieping)
T

Voor uw ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering
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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 deskundig en onafhankelijk!

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

Bespaar u 
niet met

Beste Blauwe Bokken, Het carnaval staat alweer 
voor de deur. Het eerste dorpsfeest na de donkere 
wintermaanden. De voorbereidingen zijn echter 
al lang in volle gang. Begin november vond de 
eerste carnavalsactiviteit voor dit jaar plaats: de 
bekendmaking van Prins Carnaval en de Jeugdprins. 
Dit is altijd weer spannend en een grote verrassing. 
Wie gaan er dit jaar voorop in de polonaise en worden 
het gezicht van het carnavalsjaar? 

Dit alles deed mij denken aan de komende 
gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Ik leg u 
graag uit waarom. Bij de keuze van Prins Carnaval 
zijn een select groepje personen betrokken. Bij de 
gemeenteraadsverkiezingen bent u zelf aan zet. 
Door wie laat u zich de komende jaren 

vertegenwoordigen in de lokale politiek? Waar de 
prinsen met hun hofhouding bij het carnaval een 
belangrijke rol spelen, speelt de gemeenteraad een 
belangrijke rol in het reilen en zeilen in de gemeente. 
Ik roep u daarom graag op om als het zover is van de 
gelegenheid gebruik te maken en te komen stemmen. 
Het is een belangrijk voorrecht waar u gerust een 
feestje van mag maken! 

Voor nu wens ik u een goed en gezellig carnaval met 
elkaar. Met vertrouwen leg ik de sleutel in handen van 
prins Erik d’n Twidde en jeugdprins Job d’n Urste. Tot 
ziens! 

Luciën van Riswijk,
Burgemeester

Voorwoord 
Burgemeester
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VOORWOORD VOORZITTER
Beste Bokken en Geiten, Het leven bestaat uit een lach 
en een traan en dat hebben we als Blauwe Bok het 
afgelopen jaar aan den lijve ondervonden. De tragische 
gebeurtenis, waarbij onze Opperschenker Paul Peters 
bij een noodlottig ongeval om het leven is gekomen, 
zullen we nooit meer vergeten. Ons samenzijn op 
de zondagmiddag, de hartverwarmende blijken van 
medeleven van de vele Carnavalsverenigingen uit Maas 
en Waal, de Erehaag tijdens het afscheid van Paul en de 

zeer indrukwekkend. Paul was een zeer gewaardeerd lid 
en blijft voor altijd in onze gedachten, zijn Steek heeft een 
mooie plek in onze Eregalerij gekregen.

Een speciaal woord van dank aan Oud Prins Willem en 
z’n Hofhouding voor de wijze waarop zij onze club het 
afgelopen jaar hebben vertegenwoordigd. Het gemis 
van Paul had enorm veel impact, diep respect voor de 
wijze waarop jullie hier mee om zijn gegaan. Het Sieraad 
wat we ten teken van onze saamhorigheid van jullie 
mochten ontvangen, was een prachtig gebaar. Namens 
alle Bokken en Geiten hartelijk dank hiervoor.

Oud Jeugdprins Lars met z’n gehele aanhang wil ik 
bedanken voor hun tomeloze inzet en enthousiasme 
waarmee zij ons het afgelopen jaar hebben 
vertegenwoordigd, klasse allemaal!! 

Mede dankzij onze Jeugdcommissie en 
sponsoring van de “Club van 111” is het mogelijk 
om jaarlijks een prachtig Carnaval voor de jeugd van 
Druten te organiseren. De samenwerking met Active 
Party World is wederom perfect verlopen, wat een 
drukte. Ook dit jaar belooft het weer iets moois te 
gaan worden, zorg dat u erbij bent en vergeet het 
Drutus Bierfest op de zondagavond niet, een absolute 
aanrader!! 

Dit jaar heersen Prins Erik d’n Twidde en Jeugdprins Jop 
over ons mooie Bokkenrijk, ik wens ze hierbij heel veel 
succes en hoop dat ze er met volle teugen van zullen 
genieten.

De bouwers, loopgroepen en individuelen wens ik veel 
plezier toe met de voorbereidingen en ook degenen 
die niet actief aan de optochten deelnemen hoop ik 
in de Bokkenstal te mogen begroeten. Als laatste wil 
ik de Gemeente Druten, sponsoren, adverteerders, 
donateurs en iedereen die carnaval in Druten een warm 
hart toedraagt hartelijk danken.  

ALAAF, ALAAF, ALAAF

Namens Stichting Karnaval “De Blauwe Bok”
Frank Jansen, voorzitter
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Wij 
wensen 
heel Maas 
& Waal een 
geweldige
carnaval

Veul 
plezier!

Deze 

Blauwe Bok

 is ok wer 

dór Weemen 

opgemaakt en 

gedrukt!

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 51
Januari 2018

Oplage: 5211

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

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

 
Hans Westdijk, Stan v/d Hurk & Jeroen Beekhuyzen

Eindredactie:
Frank Jansen & Johan Klaassen

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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In het afgelopen carnavalsjaar 2017 heeft de ballon van 
onderstaande deelnemer de meeste kilometers afgelegd.

Prijswinnaar: Raf van Schadewijk 
 Duitsland, 644 km

Ballonnen
wedstrijd 2017 

etalagewedstrijd

Prijswinnaar 2016 Bart Hol
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 245x180 CM

Nijverheidsweg 1F, T (088) 021 65 55

2995,-

 € 4000,-
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Industrieweg 54 | 6651 KR  Druten
T 0487-513 194 | F 0487-519 162 
M 06-5422 4709 | E info@klarenbeektransport.nl
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Zo m’n droom is uit gekomen Prins van de Blauwe 
Bok. Ben al 15 jaar lid van de Blauwe Bok doar veur 
ook al actief bij ’t Bouwersgilde wat dit joar 33 joar 
bestit.

Wie kent mij nie als Pastoor Ruud Roefs samen met 
m’n bruur.

Prins Willem d’n Twidde en Jeugdprins Lars bedankt 
veur het afgelopen carnavalsjoar.

Ook dit joar gaan Jeugdprins Jop en ik er weer un ge-
weldig feest van maken samen met m’n hofhouding:

M’n steun en toeverlaat Anita als Hofdame, m’n 
dochter Anne en buuf Mandy als Page’s, m’n bruurs 
Michel als Adjudant, Henk als Chef de Protocol en m’n 
beste moat Rino als opperschenker, maar dit clubke 

kan het niet zonder inwoners van Druten en 
omgeving, Free Style Herrie Kapel, Active Partyworld 
en natuurlijk de Blauwe Bok.

Ook dit joar brengen we met alle plezier een bezoek 
aan de scholen, ‘s Heeren Loo’, Kasteelhof en een 
bliksembezoek aan de Gouden Leeuw zal er ook wel 
inzitten.

Verder kijken we uit noar de optochten, Drutus 
Bierfest en niet te vergeten het grote Confettiefeest 
en aan de Bokverbranding willen we nog niet denken.

Tot slot wil ik iedereen uitnodigen om samen met ons 
carnaval te komen vieren.

Ik eindig met m’n lijfspreuk
LEEF EN GENIET

Het jaar van 
Prins Erik d’n Twidde

Het Hout 1 | 6652 GA Druten | tel. 085 - 0654192 / 06-26652712
info@deurtechniek-nederland.nl | www.deurtechniek-nederland.nl
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Wiannekes

Jeugdhofhouding

Wiannekes

Jeugdraad
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Dames

Raad van Elf

Prins met Hofhouding
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Jeugdprins Jop d’n Urste
Beste bokken en geiten, Ik schreeuw het van de daken. 
Ik vind het nog steeds ongelofelijk, dat ik dit jaar de 
eer heb. Mijn droom is uitgekomen.

IK BEN DE NIEUWE JEUGDPRINS VAN 
CARNAVAL 2018!!!!

Eerst zal ik me eens voorstellen: Mijn naam is Jop 
Hendriks, 11 jaar geboren en getogen in Druten.
Mijn hele leven vind ik carnaval al geweldig. Het 
verkleden, de mooie wagens, de lol die iedereen 
heeft, de verbroedering in het dorp. Ik vond het 
allemaal prachtig. Maar toen mijn broer Tijn 2 jaar 
geleden bij de jeugdraad ging, maakte ik kennis met 
de c.v de blauwe bok. Toen wist ik: Dit wil ik ook!!!!
Helaas moest ik nog een jaar wachten. Maar vorig 
jaar gebeurde het dan en mocht ik bij de jeugdraad. 
Toen werd ik pas echt besmet met het hardnekkige 
virus CARNAVAL wat helaas niet te genezen is.

Ik zit in groep 8 van basisschool de Kubus bij Meneer 
Jan-Willem Melssen. Ook ben ik sportief. Ik voetbal 
bij DIO ‘30 en ga elke week met heel veel plezier naar 
scouting de Rietkampers. Daarnaast houd ik erg 

veel van dieren en vooral van mijn hond Shailo en 
hamster Henk. Hopelijk kan ik hier later wat meer in 
betekenen om er mijn beroep van te maken.

Maar nu eerst carnaval: Ik ben onzettend blij met 
de hofhouding: Mijn nichtje Mieke en vriend Stijn als 
adjudanten, Chefke Bryan en schenkertje Daphne.
En natuurlijk de pages Aukje en Lois. Het maakt het 
nog mooier dat we allemaal heel goed bevriend zijn 
en nu al veel avonturen en lol beleefd hebben.
En aangezien het Nederlands elftal dit jaar niet voor 
een feestje kon zorgen zullen wij van dit carnaval 
een echt kampioensfeest gaan maken. En vooral op 
dinsdagmiddag met de kindermiddag als ik de baas 
ben.

Ik heb superveel zin om er samen met de 
hofhouding, de jeugdraad, prins Erik en alle anderen 
een geweldig feest van te maken.

Moas en Woal pas maar op, Jeugdprins Jop d’n Urste 
zet de bokkenstal op z’n kop!!!

Alaaf Alaaf Alaaf
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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



De Blauwe Bok18 Uitgave 51

 



De Blauwe Bok 19Uitgave 51

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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Transport - Opslag - Montage
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 10.00 tot 19.00 uur

Carnaval 2018

www.xlwood.nl

Adres:
Pieter Zeemanstraat 57 
6603 AV  Wijchen
T 024-373 31 00

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 
van 07.00 tot 17.00 uur
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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 Bokkerijk, de eerste grote 
stap is gezet in de voorbereiding voor een geslaagd 
carnaval in 2018 nu de uitvoering in goede handen is 
bij Prins Erik den Twidde. 

Ervaring. Met zijn jaren ervaring slaat Prins Erik de 
spijker zeker op de kop en de plank zeker niet mis. 
Met Carnaval hoeft de burgervader zich geen zorgen 
te maken over brandveiligheid en onveilige situaties. 
De brandweer in de gemeente Druten is dit jaar van 
de partij en loopt voorop in de optocht in de persoon 
van den prins. 

Ondersteuning. Jeugdprins Jop d’n urste onder-
steund de grote prins Erik in het bokkenrijk en Jop is 
een topper, die als geen ander de bal weet te spelen 
en dit jaar van carnaval zeker een ‘ontdekkingsreis’ zal 
weten te maken. Van harte gefeliciteerd. 

Zet allen in uw agenda de prijzens- en lovenswaardig-
ste activiteit in het gehele carnavalsprogram, nl.: 

Zondag 11 februari 2018 is om 09.30 uur 
de H. Mis. Stilletjes hoop ik dat elke zitplaats bezet 
zal zijn en dat men achter in de H.H. Ewaldenkerk nog 
moet staan, zo druk dat het is, terwijl we God danken 
voor de gezelligheid en leut, solidariteit en goede 
sfeer met carnaval, en voor het welslagen van alle 
activiteiten die zijn gepland. 

Op Vrijdag 9 februari 2018 hoop ik prins Erik d’n 
Twidde te moge begroeten, samen met Mandy Flo-
russen en dochter Anne als zijn page en zijn vrouw 
Anita als Hofdame en zijn broer Michel, Adjudant 
en Rino de Haas, de Opperschenker en broer Henk, 
Chef de Protocol, op de Hogestraat 2. Met de prins 

de vlaggenstok in de parochie en breng ik een toost 
uit op een goed carnaval voor iedereen.  Alaaf.  

Pastoor A.J.M. Hermans
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Hogestraat  46  6651  BM  Druten  0487512241  www.annettemode.nl  info@annettemode.nl

Wij wensen de Blauwe Bok een prettige carnaval toe
Trend-event:  donderdag 25 januari
                     vrijdag 26 januari
                     zaterdag 27 januari

Mode presentatie:  donderdag 22 februari 
               donderdag 15 maart Alaaf!
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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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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

Drankenhandel Maas & Waal
Industrieweg 2, 6651 KR Druten
Tel. 0487-512488
www.drankenhandelmaasenwaal.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

h i
2
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Wijchen
T 024 - 6421746

www.jansenbouwontwikkeling.nl

Ontwikkeling en realisatie van woningbouwprojecten
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Hogestraat 34, 6651 BL Druten
Marktpassage 9, 6651 VD Druten

T 0487-512553

www.bakkerijgeertvonk.nl
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

Jouw huis,Jouw manier!

Hooistraat 32 Druten | 0487 518510 | www.huizenzo.nl

AA+ UITZENDBUREAU
Het kleine Ambacht 5
6651 KW Druten
T 06 192 202 00
wilbert@aaplusuitzendbureau.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
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Zaterdag 20 februari
Pronkzitting in De Bokkenstal bij Active Partyworld 
Aanvang acht uur ‘s avonds
Prins Erik d’n Twidde en Jeugdprins Jop d’n Urste met hun 
gevolg ontvangen alle carnavalisten en andere belangstel-
lenden uit Druten in De Bokkenstal. Diverse enthousiaste 
entertainers brengen weer een spetterend en gevarieerd 
programma. Ook de Wiannekes zullen deze avond pre-
sent zijn en hun beste beentjes voorzetten. Om ongeveer 

Erik d’n Twidde voorop gaan in de polonaise. Deze avond 
wordt muzikaal omlijst door de “Free Style Herrie Kapel” 
en DJ Mike.

zaterdag 3 februari
Jeugdsleuteloverdracht in Zaal De Linde te 

tijdens een feestelijk omlijst programma de 
sleutels uitreiken aan de JeugdPrinsen en 
Prinsessen uit de Gemeente Druten. 

Zondag 4 februari
Bezoek aan Zorgcentrum De Kasteelhof te 

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

Vrijdag 9 februari
Scholenbezoek in 
Druten
Jeugdprins Jop gaat 
samen met Prins Erik 
en gevolg een bezoek 
brengen aan de diverse 
scholen in Druten.  

Vrijdag 9 februari
Sleuteloverdracht in Zaal De 

uur ‘s avonds
Jeugdprins Lars gaat samen met 
Prins Willem en gevolg een bezoek 
brengen aan de diverse scholen in 
Druten.

Programma
‘De Blauwe Bok’ Druten 2018

Woensdag 7 februari
Bezoek aan ’s Heeren Loo te 

‘s avonds
Het jaarlijks terugkerende 
bezoek van de Prins en 
Jeugdprins met Gevolg aan ’s 
Heeren Loo.
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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
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Garage van Woezik
Onderhoud en reparatie van alle merken

Garage Van Woezik
Kattenburg 24

6651AN Druten
T: 0487-512333

Het beste adres in Maas & Waal voor 

Houtmanskampweg 17a, 6669 MZ Dodewaard - NL

Telefoon +31 488 72 59 47 | info@ekosiet.nl | www.ekosiet.nl

GevelsDorpels

Specialist in gegoten composietsteen 

AfbouwUrban Design
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Afscheidwoord
jeugdprins Lars d’n urste

Beste bokken en geiten. Hartelijk dank voor een prachtig 
carnavalsjaar dat ik samen met jullie heb mogen vieren! 
Als 4 jarige liep ik bij Willy Lamers in het café al rond met 
een steek en wist toen al dat ik graag prins van Druten 
wilde worden. Afgelopen jaar is deze droom uitgekomen.

Het begon natuurlijk met mijn verkiezing op 11 
november vorig jaar, waarbij ik op een scooter de zaal 
in werd gereden. Na weken mijn mond te moeten 
houden mocht ik eindelijk laten weten dat ik de nieuwe 
jeugd prins van Druten was geworden. Samen met mijn 
raad en hofhouding pages Yara en Lieve, adjudanten 
Lotte en Sjoerd, chefke Sem en AA-schenkers Raf en 
Semm hebben wij veel leuke dingen meegemaakt en 
veel gefeest. Het was een super enthousiaste en hechte 
groep. Ook was het bijzonder dat ik samen met oud 
Prins Rino als (oud) kouwe kletsers samen 1 dag heerste 
in het bokkenrijk.

De avond erna, was de grote prins verkiezing waar mijn 
vader ook aan mee heeft gedaan en uiteindelijk na een 
leuke avond kwam prins Willem de Twidde naar voren. 
Willem kende ik al van Dio dus de klik was er snel. 

Samen met Willem en zijn gevolg heb ik mooie 
momenten meegemaakt waaronder ook de receptie in 
de Bokkestal. Ik ben op die receptie enorm verwend met 
alle felicitaties en cadeaus die ik heb mogen ontvangen. 
Van Willem en zijn gevolg kreeg ik een erg leuk cadeau 
namelijk een pyama en slaapmuts in de kleuren en met 
logo van de Blauwe bokken. 

In de weken erna volgde het bezoek bij de Dijkveldertjes 
in Ewijk en de danswedstrijd bij de Torenuilen waar ik 
onze Wiannekes heb aangemoedigd.

Begin januari hebben we hier ook het jeugdprinsen 

gastverenigingen en dat was ook een super feestje waar 
ik van heb genoten.

Tussen alle feestjes door heb ik ook nog een liedje 
gemaakt om zo geld in te zamelen voor de stichting 
Dream4kids. Op de pronkzitting heb ik voor het eerst 
mogen zingen en ik vind dat het een groot succes is 
geworden, want we hebben een fantastisch bedrag van 
€ 550,00 kunnen doneren. 

Wat ook een heel bijzondere ervaring is geweest, is het 

pages en Willem met zijn gevolg aanwezig ben geweest. 

Prachtig om te zien al die veren en steken bij elkaar. 
Het heeft ook weer mooie foto’s en herinneringen 
opgeleverd.

De Pronkzitting was enorm leuk met alle optredens die 
er gedaan werden door onder anderen, de kleine, grote 
en grootste wiannekes, de blauwe bokken, Cristo en 
Aswin, Happy Ouwer, enz. 

Net voor de carnaval ging beginnen mocht ik samen met 
de andere jeugdprins en prinsessen van de gemeente 
Druten op bezoek bij burgermeester van Riswijk, dit was 
ook weer een bijzondere ervaring en op de avond van 
de sleuteloverdracht hebben we een prachtig cadeau 
van hem ontvangen, daarvoor nogmaals dank.

De sleutel overdracht dat was het begin van een 
geweldig carnaval dat op vrijdag begon met de 
kinderoptocht en op zaterdag de kwartjes reut . Daarna 
was er op zondagochtend de kerk en op maandag 
weer de maas en waalreut in Deest met op dinsdag 
ochtend het ontbijt bij ons thuis en als slot de geweldige 
kindermiddag op dinsdag.   

Tja en dan kwam mijn afscheid op 3 november, ik vond 
het niet leuk om afscheid te nemen maar aan alles komt 
een einde helaas. Het was een mooi afscheid van een 
bijzonder jaar. 

Ik wil bij deze dan nog eenmaal de hele vereniging 
bedanken voor een prachtig jaar dat ik samen met jullie 
heb mogen mee maken!!
Papa en Mama en mijn broertje Luuk bedankt want 
zonder jullie was dit alles niet mogelijk geweest!

Tot slot wil ik mijn opvolger Prins Jop d’n Urste met zijn 
hofhouding pages Lois en Aukje, adjudanten Mieke en 
Stijn, Chefke Bryan en AA schenker Daphne eenzelfde 
super carnaval en plezier wensen als dat wij hebben 
mogen beleven!

Hetzelfde geldt uiteraard voor de grote Prins Erik d’n 
Twidde met Adjudant Michel, CP Henk, opperschenker 
Rino, Hofdame Anita en pages Mandy en Anne.

Voor nu nogmaals allemaal bedankt en hopelijk zie ik 
jullie terug op het moment wanneer ik  als groot heerser 
van het Bokkenrijk op het podium mag staan, want daar 
ga ik voor!

Alaaaf!
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02
6-
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DRUTEN 

iets te vieren?

en ontvang van ons 
een leuk kadootje!

Stel je
eigen 

kadobox 
samen!

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

Meer weten? Kom even langs 
voor meer informatie.

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

Kom en bewonder
onze collectie!

 31 (0)6  53 99 46 92

 info@vinckenmode.nl

 Vincken Mode

 www.vinckenmode.nl

 Roodhekkenpas 59

 6651 CZ

 Druten

 +31 (0)487  51 59 70
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Koningsweg 21  6655 AA  Puiflijk
tel: 0487-514157  email: info@wsmbouw.eu

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

Optometrie Oogzorg & Hoortoestellen | Hogestraat 61 
6651 BH Druten | 0487-515246 | www.coppesoptiek.nl
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Afscheidwoord
Prins willem d’n Twidde

Het zit er op…. Carnaval 2017, Toen ik een aantal jaar 
geleden gevraagd werd om Prins Carnaval te worden 
van de Blauwe bok had ik eigenlijk niet goed in de gaten 
wat dit allemaal zou gaan betekenen voor mij en mijn 
gezin. Inhoudelijk wist ik natuurlijk wel het een en ander 
maar wat er nu echt ging gebeuren, nee dit had ik niet 
verwacht, echt onvergetelijk. Maar ik ben vooral trots, 
enorm trots dat ik dit mee heb mogen maken, samen 
met jeugdprins Lars. Als ik de foto’s terug kijk heb ik het 
gevoel dat we een jaar lang een huwelijksfeest hebben 
gevierd, met enorm veel getuigen die er een groot feest 
van hebben gemaakt. 

Na de grote ontlading tijdens de prins bekendmaking op 
zaterdag 12 november is het feest begonnen, iedereen 
mocht het weten dat ik de prins was en ik zou vol trots 
de steek, scepter en cape dragen van de blauwe bok, 
de veren zouden overal boven uit steken zodat ik goed 
zichtbaar was. 

Het advies van alle oud prinsen: Lachen en klappen 
en zeker genieten van alles wat op je afkomt. Zo ben 
ik er ook in gestapt, ik heb alles beleeft als 1 groot 
feest en ik heb heel erg veel gelachen samen met een 
top hofhouding; mijn vrouw Annet als hofdame, page 
Frederike, adjudant Michel, Chef de Protocol Stephan 
en opperschenker Paul waren we een topteam. De 
hofhouding was en is nog steeds een clubje vrienden 
die erg belangrijk voor me waren en altijd zullen blijven. 

Een cd maken terwijl je niet kan zingen, dat was een 
hele ervaring. En ondanks dat er heel veel mens zijn 
die geen CD speler meer hebben, hebben we toch 2 
goede doelen blij kan maken met ieder € 550,= van de 
opbrengst. Iedereen die nu deze cd heeft en niet kan 
afspelen, enorm bedankt voor het kopen ervan.

Onvergetelijk blijft de enorme waardering bij ieder 
bezoek of feest waar we zijn geweest. Prins recepties, 

scholen, het vlag hijsen bij de pastoor in Druten. Het 
bezoek aan de Kasteelhof, wat heb ik daar een mooie 
middag beleeft. Dat ik me daar thuis voelde had niet 
met mijn leeftijd te maken maar het was er gewoon 
gezellig. Bezoek aan ‘s Heeren Loo, de waardering die je 

daar. Ze hebben mij erg vaak bedankt voor de komst, 
lieve bewoners jullie enorm bedankt voor het geweldig 
feest. 

Het bezoek aan de wagenbouwers. Enorm hoeveel tijd 
er in gestoken wordt, daar heb ik nog meer waardering 
voor gekregen. En dan Theo die spontaan al jaar en 
dag de hapjes heeft verzorgt bij het Bouwersgilde, wat 
een super gebaar. Dan de pronkzitting, in een bomvolle 
zaal met optreden van de Wiannekes, het optreden 
van het duo Vrolijk Verdriet waar ik groot fan van ben, 
en dan natuurlijk het optreden van de blauwe bok, zo 
veel verkleedde willempies met liedjes als Willem wat 
heb je grootte handen , en willempie hoor je overal kon 
natuurlijk niet uit blijven. En dan het grote optrede met 
het schrobbelere lied zal ik nooit vergeten. 

En dan komt het moment der moment “De 
sleuteloverdracht”. Dit jaar in Druten in de bokkenstal 
en dan ook in de grote stal laat maar zeggen. Het 
adembenemende optreden van een enorme dansgroep 
uit Duitsland was op veel moment schrikken van al de 
sprongen die ze maakte, dank je aan diegene die dit 
mogelijk heeft gemaakt. Het klapstuk van de avond was 
natuurlijk het optreden van burgemeester van Riswijk 
samen met choke en natuurlijk mijn vrouw Annet.  De 
ode aan Willie Lamers, ik krijg er weer kippenvel van. 

Maar dan hebben we de carnavalsdagen zelf nog niet 
eens gehad. Ik heb dit beleeft als 1 groot feest van 5 
dagen aaneengesloten en tussen door ga je even naar 
bed om wat bij te komen. 5 dagen lang in de bokkenstal 
bij Active waar ze werkelijk met de benen uit staken, 
dansend op de muziek van Paul Elstak, Wir sind Spitze 
op de zondag. Ik heb enorm veel mensen gesproken en 
natuurlijk de nodige glaasjes schrobbeler gedronken. 

Beste mensen, ik kan nog wel even doorgaan want ik 
raak niet uitgepraat over deze geweldige ervaring die 
jullie me hebben gegeven. Helaas zit er ook een zwarte 
rand aan mijn jaar als Prins. Het overlijden van mijn 
opperschenker Paul heeft erin geslagen als een bom. 
Beste Paul, maatje, ik zal je nooit vergeten. En als wij 
elkaar weer tegen komen dan nemen we er nog 1 (of 2 
of 3 of…..)    

Ik wens prins Erik d’n Twidde en jeugdprins Jop d’n Urste 
met hun hofhoudingen dan ook net zo veel plezier als ik 
gehad heb. Geniet van elk moment en blijven lachen en 
klappen!

Prins Willem d’n Twidde, 

Leef het leven en geniet, er is altijd wat te vieren. 
Hoe moeilijk het soms ook is.
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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

Nederland staat bol van traditie 
én innovatie. Een fijn land om in te 
leven. Want hoe druk bevolkt ons 
kleine landje ook is, de ontwikke-
laars en bouwers van Nederland 
weten het toch voor elkaar te 
krijgen om kwalitatief goed wonen 
& leven bereikbaar te maken. 

Als KlokGroep pakken wij hierin graag de voortrek-
kersrol op. We denken verder en doen meer. Het is 
de basis van onze brede dienstverlening. We zijn 
gespecialiseerd in het volledige traject: 
initiëren - ontwikkelen - realiseren - 
wonen - onderhouden - beheren. 

We bedienen onze opdrachtgevers in een continu 
proces en ontwikkelen steeds weer nieuwe bouw- 
en verduurzamingsconcepten, zoals BaseHome, 
Ecoveren en Easycomfort. Door onze specialismen 

kunnen we echt bijdragen aan een leven lang 
woon- en werkcomfort. Met onze wendbare en 
transparante structuur kunnen we alles voor onze 
klanten regelen. Zo doen we dat bij KlokGroep. 

KlokGroep streeft naar groei, niet alleen 
economisch, maar ook op het gebied van maat-
schappelijke en sociale ontwikkeling. Door samen 
te ontwikkelen, bouwen en onderhouden dragen 
we zo ons steentje bij aan fijn wonen, werken 
en leven. 

KlokGroep.nl

GOED WONEN, WERKEN EN LEVEN
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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

m od e  voor  ee n vr ouw  zoals  j i j
Hogestraat 69/04  Druten  (0487) 51 21 05

Express dwic
Par e Tramontana
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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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Wij 
wensen 
heel Maas 
& Waal een 
geweldige
carnaval

Veul 
plezier!

Deze 

Blauwe Bok

 is ok wer 

dór Weemen 

opgemaakt en 

gedrukt!

Openingstijden:
voor de actuele openingstijden
check onze website.

Druten

Ben-Leeuwen

van Heemstraweg

van Heemstraweg

Industrie
weg

Industrieweg

Energieweg

Kerkstraat
Kerkstraat

Nijverheidsweg

Noord Zuid weg

Beschikbaar voor elk wasprogramma en
eventueel met luxe geschenkverpakking.

Geef een
schone auto

cadeau,
met onze

CADEAUBON !

Cadeaubon
voor wasprogramma 1 Intensief

Hogedruk voorwas

Lava intensief

Velgen intensief

Wassen

Bodemreinigen

Lava glanspantser

Wax
Drogendatum uitgifte:

handtekening:

geldig tot 1 jaar na uitgifte
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0487-503578

Ook voor een schoon interieur!

Bel ons voor een afspraak!

OP DINSDAG EN DONDERDAG ZONDER AFSPRAAK!

KARELDOORMANSTRAAT 21A   DRUTEN  T.0487-517432 
WWW.ETENENZODRUTEN.NL
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Prijzen worden door Prins Erik 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 4 december 2017. 

Primium all-in lidmaatschap* 
t.w.v. € 317,95

Fitcentrum Druten

gewonnen door nr. 297
Fam. Van Veelen

Prins Hendrikstraat 12

6x Carwash
t.w.v. € 90,00

gewonnen door nr. 2278
Fam. Smit
Vijverhof 2

Waardebon
2 Pannenkoeken 

naar keuze bij
Sprookjeshof

gewonnen door nr. 482
Fam. Hol 

Bernhardstraat 4a

4x Carwash
t.w.v. € 60,00

gewonnen door nr. 2500
Fam. Platenburg

Heuvel 68

Waardebon € 20,00
te besteden bij

Bloemisterij ‘t Stekkie

gewonnen door nr. 3091
Fam. Schonenberg

Bieskamp 52

Cadeaubon
t.w.v. € 35,00 

Harm v/d Donk

gewonnen door nr.1024
Fam. Janssen-Steenberg

Breuvenhof 13

Heren Esprit Horloge
t.w.v. € 149,90

Van Woerkom Juweliers

gewonnen door nr. 3639
Fam. Hoek

Veerstraat 78

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


