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Ik zeg nog 1tje… 
en dan gaan we echt feesten!

Hossen, dansen en veel 
carnavals pret - we bouwen hier een 
feestje mega cool en super vet!

Proclamatie Prins Stefan
Kennis maken met Stefan en Luna
Carnavals programma
En veel leuke kiekjes

Prins Stefan
d’n Urste & 

Jeugdprinses 

Luna d’n Urste



Beste Blauwe Bokken, Wat gaat de tijd toch snel en 
wat gebeurt er veel in een jaar. Vorig jaar schreef 
Luciën van Riswijk als onze burgemeester nog zijn 
voorwoord voor jullie carnavalskrant en nu heeft hij 
de gemeente Druten verlaten. Druten gaat op zoek 
naar een nieuwe burgemeester. Een heel proces. 

In dat opzicht zijn jullie er maar druk mee. Elk jaar een 
nieuwe Prins of Prinses Carnaval met hofhouding en 
een nieuwe Jeugdprins of Jeugdprinses. Als ik kijk 
naar jullie fi lmpjes van de Prinsenbekendmakingen 
is dat helemaal niet zo erg. Het was weer één groot 
feest.

Jullie mogen trots zijn op zo’n mooie bruisende 
vereniging die elk jaar weer nieuwe Prinsen en 

Prinsessen voortbrengt om zo het carnaval in stand 
te houden. Jong en oud doen mee en daarmee is 
carnaval het feest van de saamhorigheid. Dat is 
ontzettend belangrijk. Carnaval brengt jullie samen, 
het hele jaar door. Het plezier spat eraf en dat doet 
iedereen goed.  

Ik wens jullie allemaal een goed en gezellig 
carnaval. Met Prins Stefan d’n Urste en Jeugdprinses 
Luna d’n Urste voorop in de polonaise heb ik er alle 
vertrouwen in dat dat ook dit jaar weer helemaal 
goed komt. Alaaf!

Sjef van Elk,
Locoburgemeester
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Sinds jaar en dag zorgt deze trouwe club muzikanten 
voor de muzikale ondersteuning van De Blauwe Bok 
gedurende het hele carnavalsseizoen. Ze zijn erbij 
met de prinsverkiezing, pronkzitting, kwartjes reut en 
carnavals dinsdag.

Op de carnavals zondag en maandag is de Free Style 
Herrie Kapel te vinden in Duitsland. Daar brengen 
zij hun muzikaliteit ten gehore in optochten in Köln, 
Dusseldorf, Aachen en enkele steden er omheen. 
‘Alaaf oder Helau’, beiden staan garant voor ‘Viel 
SpaB’.

Ook buiten de carnaval om is de Free Style Herrie 
Kapel regelmatig te vinden bij onze oosterburen. 
Op markten, braderieën en andere festiviteiten is 
de Free Style Herrie Kapel een graag geziene gast. 
Met hun opzwepende, afwisselende en uitgebreide 
repertoire is er voor ieder wat wils. Naast Duitse 
Schlagers en Nederlandse meezingers, staan ook 
pop- en rocknummers op het lijstje. 

Hoogtepunt in 2018 was een weekend in Witnica 
(Polen). Hier was de Free Style Herrie Kapel op 
uitnodiging van de brouwerij. Wat een feest kan 
deze Drutense zustergemeente maken en wat een 
enorme gastvrijheid. Grandioos!

De Free Style Herrie Kapel is een hechte 
vriendengroep. Langzaam aan sluit een nieuwe 
generatie zich aan. Kinderen van ‘de oude garde’ 
hebben zich enthousiast aangesloten bij de club. Een 
ontwikkeling waar iedereen blij van wordt!

Ook de kleinere kinderen worden zo veel mogelijk 
betrokken bij het samen muziek maken. Jong geleerd 
is immers oud gedaan!

De Free Style repeteert iedere dinsdagavond in het 
Bondsgebouw aan de Kattenburg in Druten tussen 
20.00 en 22.00 uur. Jij bent van harte welkom een 
keer een kijkje te komen nemen. 



Gefeliciteerd, de jurycommissie die jaarlijks de 
prins uitverkiest heeft ook dit jaar een goede keuze 
gemaakt. Zeker als je de eerste gemaakte foto’s al 
hebt gezien? 

Ik zie ze beiden staan, kijk toch eens. De blijde 
gezichten van beide, met de armen in de lucht en de 
scepter in de hand, de steek en kroontje op. Wat een 
energie en een lach.

Ik kan u zeggen, de foto’s gezien hebbende, dat 
zowel Prins Stefan als prinses Luna gereed zijn en er 
volop zin in hebben. 

De carnavalsvierder is gezegend met jullie, echter 
wat verwacht u, de gewone burger, van de Prins van 
het Bokkenrijk? 
Laat ik dit zeggen! Als je niets verwacht kun je nooit 
teleur worden gesteld en als je heel veel verwacht, 
valt het achteraf tegen. 

Ik verwacht dat Prins Stefan d’n Urste op vrijdag 1 
maart om 16.00 uur aankomt met de prins van het 
Vergulde Vat, de Streupers, de oude Torenuilen en de 
vrolijke golf, op de pastorie. 

Ik verwacht dat ik ze kan begroeten voor informele 
bijeenkomst, het hijsen van de vlag om ze daarna 
een pastorale zending toe te vertrouwen.

Ik verwacht ze op zondag 3 maart vervolgens om 
09.30 uur in de kerk te Druten voor een moment van 
stilte en gebed. Beseffend hoe gezegend wij in het 
Bokkenrijk  in Gods Naam zijn. 

Ik verwacht dat op alle geplande activiteiten zegen 
rust tot vreugde van jong en oud. Dat iedereen in het 
Bokkenrijk onbezorgde mooie carnavalsdagen kent.

Ik verwacht dat wij allen door ons toe te leggen op 
vasten, gebed en caritas ook weer voorbereiden op 
Pasen. Een gezegende carnaval.
      
Veul gezelligheid en vreugde. Alaaf.

Pastoor Jos Hermans

De eer om in 2019 het Bokkenrijk te regeren valt Prins Stefan 
d’n Urste en jeugdprinses Luna d’n Urste ten deel.

#deblauwebok  #druten  #carnaval2019  #vernieuwdeuitgave  #helemaalinkleur

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!

Beste Bokken en Geiten, Voor u ligt een compleet 
vernieuwde carnavalskrant in ‘n groter formaat 
en geheel full color. Maar niet alleen onze 
bokkenkrant is in een nieuw jasje gestoken, 
ook de dames hebben prachtige nieuwe jasjes 
aangeschaft, iets waar we als Blauwe Bok best 
trots op mogen zijn.

Een speciaal woord van dank aan Oud Prins 
Erik d’n Twidde en z’n Hofhouding voor de wijze 
waarop zij onze club het afgelopen jaar hebben 
vertegenwoordigd. Wij bokken en geiten hebben 
vele mooie momenten met jullie beleefd, hartelijk 
dank hiervoor.

Oud Jeugdprins Jop met z’n gevolg wil 
ik bedanken voor hun tomeloze inzet en 
enthousiasme waarmee zij ons het afgelopen 
jaar hebben vertegenwoordigd, grote klasse!!

Mede dankzij sponsoring van de “Club van 
111” is het voor onze Jeugdcommissie mogelijk 
om jaarlijks een prachtig Carnaval voor de 
jeugd van Druten te organiseren.  De druk 
bezochte kindermiddag voor onze heel jonge 
carnavalsvierders is hier een mooi voorbeeld van.

Ook dit jaar heeft Active Party World weer een 
spetterend programma samengesteld en het 
belooft weer iets speciaals te gaan worden. Zorg 
dat u erbij bent en vergeet het Drutus Bierfest op 
de zondagavond niet, een absolute aanrader!! 

Dit jaar heersen Prins Stefan d’n Urste en 
Jeugdprinses Luna over ons mooie Bokkenrijk. 
Ik wens ze hierbij heel veel succes en hoop dat 
ze er met volle teugen van zullen genieten. De 
individuelen, loopgroepen en wagenbouwers 
die gelukkig weer allemaal bouwruimte hebben 
gevonden, wens ik veel plezier toe met de 
voorbereidingen voor de diverse optochten. De 
kwartjesreut zal op zaterdagmiddag voor het 
eerst door het mooie gerenoveerde centrum van 
Druten trekken. De Maas en Waalreut vindt dit 
jaar plaats in Horssen. 

Op de sleuteloverdacht zullen we het muzikale 
optreden van Burgemeester van Riswijk gaan 
missen. Wellicht dat zijn opvolgster iets leuks 
voor ons in petto heeft, we wachten het af.  

De Gemeente Druten wil ik bedanken voor hun 
fi nanciële bijdrage en Stichting Ondernemersfonds 
Druten Centrum (SDOC) voor de versieringen 
tijdens carnaval 2018. 

Sponsoren, adverteerders, donateurs en iedereen 
die carnaval in Druten een warm hart toedraagt, 
hartelijk dank. Alaaf, Alaaf, Alaaf

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

“Vernieuwde 
carnavalskrant”



KEUKENS ONDER DE 4000,-

VOORGEMONTEERDE KASTEN

LEVERBAAR IN 

 ALLE MAATVOERINGEN

KASTPRIJS PER STUK

DUITSE KWALITEIT

LINCOLN MAGNOLIA

1969,-
285 X 215 CM

INCLUSIEF

- Voorgemonteerde kasten

- Werkblad toplaminaat

- Softmotion op laden en deuren

- Grepen, plinten, stelpoten

KEUKENDEPOT DRUTEN

Nijverheidsweg 1F, t (088) 021 65 55 
www.keukendepot.nl

SNELLE LEVERING

DESKUNDIG ADVIES

OP MAAT LEVERBAAR

TOP SERVICE

Van Heemstraweg 53, Druten (gebouw d’n Bogerd 1e verdieping)
• T 0487 50 67 84 • www.advisiegroep.nl

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
de carnaval 

Hypotheken • Verzekeringen • Sparen

Uw praalwagen verzekeren?!

Hogestraat 77, 6651 BH Druten  t 0487-512413  
e info@vanwoerkomjuweliers.nl  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



Alcohol en verkeer gaan niet samen. Dus als je gedronken 
hebt, wees een vent. En blijf bij de vrouw waar je op dat 
moment bent.

Wij zullen steeds 11 minuten te vroeg komen en 11 
minuten te laat vertrekken. En zo elke dag met 22 
minuten weten te rekken.

Voor ons is niks te dol, we maken veel plezier en hebben 
samen veel lol.

Kom je thuis in de laten uren, doe zachtjes en denk aan 
de buren.

Op de prinsenwagen gaan we er fl ink tegenaan, als we samen 
met alle deelnemers door de Drutense straten gaan!

Vanaf nu barst het carnavalsfestijn los, ga genieten  
zonder zorgen.  En niet getreurd, want na elke laatste 

ronde komt er weer een morgen.

Met Prins Stefan en jeugdprinses Luna in de Bokkenstal. 
Wordt het een top carnaval!

Carnaval wordt gevierd op 1, 2, 3, 4, 5 en 6 maart.

Ben je zwart, blank, geel of travestiet, het maakt niet uit, GENIET!

 Dat we dinsdagavond, na het verbranden van de bok 
kunnen bekijken, mensen het is goed verlopen, mooi 
gedaan, dit wilden we bereiken.

Dat iedereen mijn lijfspreuk kent
Nog 1tje en dan gaan we echt feesten.

3
4

5
6

7
8

9
10

11

2
1

proclamatie



Hogestraat  46  6651  BM  Druten  0487512241  www.annettemode.nl  info@annettemode.nl

Modeshow 
Donderdag 21 februari
Vrijdag 15 maart

Mode van maat 34

Wij wensen de Blauwe Bok 
een gezellige carnaval.

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



Annet

Cristo

Jochem

Willem

Aswin J.

Aubry

MoniqueAnnemarie

Erik

Johan

Willie

Nastasja

Ardith

Ewald

Joost

Renate

Frederike

Jeroen B.
Michel

Sandra

Jolanda

Frank

Sander

Ursula

Maaike

Jeroen v B.

Stephan

Aswin K.

Chantal

Arno

Bestuur

Wiannekes

Hofhouding

Jeugd Hofhouding

Jeugdraad

Wiannekes
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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!

Ook op zaterdagochtend geopend.
Van 08.00 - 12.00 uur

Openingstijden:
ma - vr 07.00 - 17.00 uur

za 08.00 - 12.00 uur

Nijverheidsweg 4 Druten (ind. park Westerhout)

Tel: 0487 51 84 00

E-mail: info@autoschadehersteldruten.nl

7 jaar garantie

Ruitreparatie

Focwa-eurogarant 

bedrijf

Altijd gratis 

vervangend vervoer

Tegemoetkoming in 

eigen risico

Geselecteerd reparateur 

van Univé

Hogestraat 30a Druten - Tel: 0487 - 513 854 - www.hetstekkie.nl

HOGESTRAAT 11
6651 BD DRUTEN

0487 516 008

WWW.NATUURLIJKBLOEMENVANMARIEKE.NL

IN- EN VERKOOP AUTO’S
REPARATIE EN ONDERHOUD

Meester van Coothstraat 16 | 6651 ZJ  Druten 
T 0487 51 53 53 | M 06 51 326 463

autobedrijf@theodriessen.nl | www.theodriessen.nl

Kerkstraat 32 Druten - Tel. 0487-512757 
voor occasions en acties zie onze website: www.jvdheuvel.nl

Kerkstraat 32 Druten - Tel. 0487-512757 
voor occasions en acties zie onze website: www.jvdheuvel.nl

J. VAN DEN HEUVEL
AUTOBEDRIJF

ALLE
MERKEN

• onderhoud
• reparatie
• occasions
 Altijd 50 op voorraad



#hetjaarvan...  #stefanenluna  #hossenendansen  #nog1tjeendangaanweechtfeesten

Daar zat ik met een brede glimlach te kijken naar 
een app van de commissie. Wij willen even met je 
praten “De kogel is door de kerk” stond er. Wat ging 
het ineens snel! Vorig jaar stond ik voor de gein op 
de lijst en een jaar later ben ik ineens Prins Stefan 
d’n Urste. 

Carnaval vieren doe ik al jaren. Vroeger als kleine 
jongen in de Ooij (de Deurzakkers) en na de 
verhuizing naar Druten in de Bokkenstal bij de 
Burcht, Lamers, d’n Bogerd en nu Active. Ook was ik 
betrokken bij de oprichting van de Kouwe Kletsers en 
vierde ik de eerste 2 jaar carnaval met hen. Daarna 
stond carnaval op een lager pitje en verhuisde ik 
naar Wijchen.

Toen ik in 2005 weer in Druten kwam wonen 
was een terugkeer naar de Kouwe Kletsers snel 
geregeld. Sindsdien staat carnaval weer als eerste 
op de agenda en vier ik samen met Janneke en mijn 
2 dochters, Mille en Irza, carnaval. 

Zo’n 6 á 7 jaar geleden stond ik samen met Prinses 
Luna de pinguïndans te doen tijdens de optocht. Dus 
wat vind ik het leuk dat zij nu de jeugdprinses is en 
dat wij weer samen een dansje kunnen maken…of 
stuiteren. 

Dit jaar zal ik als Prins Stefan d’n Urste carnaval gaan 
vieren. Dit had ik 2 jaar geleden niet gedacht maar 
stiekem wel gehoopt.

Samen met mijn hofhouding, Janneke als hofdame, 
Debbie als page, Danny als adjudant, Cristo als CP, 
Rino als opperschenker en jeugdprinses Luna d’n 
Urste + haar gevolg gaan wij proberen er een heel 
mooi jaar van te maken en een waardige opvolger 
te zijn van Prins Erik d’n Twidde en jeugdprins Job d’n 
Urste.

Natuurlijk kunnen wij dat niet alleen! Daar hebben wij 
carnavalvierend Druten, de Blauwe Bok, FSHK, Active 
en de Drutense horeca voor nodig. Ik hoop jullie dan 
ook met grote aantallen te zien in de Bokkenstal. De 
organisatie heeft zeker weer een mooi programma 
klaar staan tijdens de canavalsdagen.

Ik sluit af met mijn lijfspreuk:
Ik zeg nog 1tje…en dan gaan we echt feesten

Ik ben Luna van Elk en ik ben de nieuwe jeugdprinses 
van de Blauwe Bokken. Zo lang als ik me kan 
herinneren vier ik al carnaval. Voorheen altijd bij  C.V. 
de Kouwe Kletsers  waar ook prins Stefan d’n Urste bij 
zit, lopend en dansend achter de carnavalswagen. 
En sinds vorig jaar bij de jeugdraad van de Blauwe 
Bokken. 

Het carnavalsvirus heb ik dan ook al vroeg 
meegekregen. Jaren geleden, toen Sabine de 
allereerste jeugdprinses van de Blauwe Bokken was, 
wist ik het ook zeker, dat wilde ik ook.

Na al die jaren wachten is het nu dan eindelijk zo ver. 
Hoe mooi is het dat ik in mijn carnavals jaar 11 jaar 
ben, wat ook het carnavalsgetal is.

Ik zit in groep 8 van basisschool de Kubus. Samen 
met mijn pages Noa en Kim, mijn adjudant Jouke en 
mijn chef de protocol Floris bij meneer Roy. Verder 
bestaat mijn raad uit: adjudant Noa en AA schenkers 
Luuk en Juup. En natuurlijk iedereen van mijn raad 
van elf. Met dit stelletje langs me weet ik zeker dat 
het een geweldig jaar zal worden. Waarbij we overal 
waar we komen de boel op zijn kop zullen zetten.
In mijn vrije tijd doe ik aan hockey bij HCD Druten 
en dansen bij Just Dance. Ook wandel ik graag met 
mijn moeder. Het lijkt me geweldig om de Nijmeegse 
vierdaagse eens mee te lopen.

Ik kan bijna niet wachten om er samen met de 
hofhouding, de jeugdraad, prins Stefan en zijn 
gevolg een geweldig carnavalsjaar van te maken.
Uiteraard hoop ik op een mooie volle Bokkenstal met 
veel vrolijke bokken en geiten en iedereen die van 
een mooi gezellig feestje houdt. Ik nodig dan ook 
iedereen uit om samen met ons Carnaval te vieren 
in de Bokkenstal.

Mijn lijfspreuk tijdens deze Carnaval;  
“Hossen, dansen en veel carnavals pret - we bouwen 
hier een feestje mega cool en super vet”.

Ik zeg nog 1tje…en dan 
gaan we echt feesten!

Hossen, dansen en veel 
carnavals pret - we 

bouwen hier een feestje 
mega cool en super vet!

Jeugdprinses Luna d’n Urste

Prins Stefan d’n Urste



Houtsestraat 24
Puifl ijk
Tel. 0487 506 271

nieuw- & verbouw / renovatie / onderhoud
verhuur van bouwmaterieel
verhuur van campers

www.croonen-tankstations.nl

Iedere dag 
verse broodjes

Van Heemstraweg 40  Afferden
Maas en Waalweg 2  Afferden

Ook op Facebook

www.franssen.nl

    
Int. transport • op- en overslag

Carnaval 2019



Bezoek aan KBO in d’n Bogerd te Druten, 
aanvang acht uur ’s avonds. Prins en gevolg 
gaan op bezoek bij de ouderen van Druten voor 
een gezellige avond.

Jeugdsleuteloverdracht in dorpshuis ’t 
Trefpunt te Deest, aanvang zeven uur ’s 
avonds. In een feestelijk omlijst programma 
zullen ook dit jaar de sleutels worden uitgereikt 
aan de JeugdPrinsen en Prinsessen uit de 
Gemeente Druten. 

Scholenbezoek in Druten. Jeugdprinses Luna 
en Prins Stefan en hun gevolg brengen een 
bezoek aan de scholen.

Sleuteloverdracht in dorpshuis ’t Trefpunt 
te Deest, aanvang acht uur ’s avonds. In 
‘n sfeervolle ambiance worden de sleutels 
uitgereikt aan de Hoogheden van de Gemeente 
Druten.

Bezoek aan Zorgcentrum De Kasteelhof te 
Druten, aanvang drie uur ’s middags. Prins 
en Jeugdprinses met hun gevolg bezoeken dit 
gezellige muzikale samenzijn.

Pronkzitting in De Bokkenstal bij Active 
Partyworld, aanvang acht uur ’s avonds. 
Prins Stefan d’n Urste en Jeugdprinses Luna 
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. 

Na het offi ciële programma zal Prins Stefan d’n 
Urste voorop gaan in de polonaise. Deze avond 
wordt muzikaal omlijst door de “Free Style 
Herrie Kapel” en DJ Tjop Tjop.

Bezoek aan ’s Heeren Loo te Druten, aanvang 
zeven uur ’s avonds. Het jaarlijks terugkerende 
bezoek van Prins en Jeugdprinses met hun 
gevolg aan ’s Heeren Loo.  

A DE REUVER    GRONDVERZET

Boslaan 50   6652 GH Druten
Mobiel 06 131 738 09    E-mail info@adereuver-grondverzet.nl 

Alex de Reuver

#deblauwebok  #druten  #carnaval2019  #programma  #stefanenluna







www.werken bij klokgroep.nl

We zijn regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s die samen met ons verder willen groeien, 
zowel op de bouwplaats als op kantoor. Heb je interesse om bij KlokGroep te werken, maar 
heb je op onze site geen vacature gezien die bij je past? Niet getreurd. Schrijf je in voor 
onze vacature update, dan houden wij je op de hoogte als er vacatures zijn die jou aan 
zullen spreken. Een open sollicitatie is ook welkom.

SCHRIJF JE NU IN!
En ontvang onze vacature update

Ook na de carnaval 

blijven bouwen?
(of ontwikkelen, calculeren of iets anders?)

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

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

Dekkers, keurslager

BAR SPORTHAL
DE HEUVEL

DRUTEN

sporthal_de_heuvel@hotmail.com | 06 539 438 91

www.sporthaldeheuvel.nl

Lunch

Brunch

&

Catering

de Heerlijkheid
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Ook verzorgen wij o.a.

Koud & Warm buffet
Barbeque

Partypannen
(amuse) Hapjes



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

KARELDOORMANSTRAAT 21A   DRUTEN  T.0487-517432

WWW.ETENENZODRUTEN.NL
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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!



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

www.wijmakenhetgoed.nlgoed

  Domotica    Duurzame technieken     Elektrotechniek       

   Gebouwbeheer    Inbraakbeveiliging    Loodgieterswerk

    24 uursservice    Klimaattechniek    Brandbeveiliging       

CV-installaties    Technisch beheer    Meet- en regeltechniek

Wilt u
een

snelleverkoop
vanuwwoningmet
maximaleopbrengst?

MAAND MEI
GRATIS 
360° tour
VAN UW WONING

Kijk
op: www.delorijn.nl/snelleverkoop

Geerstraat 8  Druten  •  0487 51 89 30  •  makelaars@delorijn.nl



#carnaval2018  #terugkijkenopeengeweldigjaar  #tisalweervoorbij  #afscheidnemen  #erikenjop

Ja, mensen het is alweer voorbij een jaar lang Prins 
te mogen zijn van de Blauwe Bok, wat was het mooi. 
Ik ben een jaar lang trots geweest ,overal waar ik ook 
kwam werd ik begroet met Hoi Prins of Hoogheid of 
Prinske. Het is echt; zo je wordt op handen gedragen 
met name binnen de Blauwe Bok. Dus alle leden Kei 
bedankt. En dan ook nog een jaar lang samen op 
het podium staan met m’n 2 broers Henk en Michel, 
Bedankt. En natuurlijk met mijn vrouw Anita en 
dochter Anne, Bedankt en ook Mandy Bedankt.

En dan Rino wat was jij geweldig. Ik zeg 
Opperschenker, Adjudant, CP alles deed jij voor 
mij moat, Bedankt. Jeugprins Jop wat hebben wij 
een geweldig jaar gehad, je was samen met je 
hofhouding en jeugdraad super enthousiast.

Het was mooi, alle dingen die we hebben gedaan, 
bezoekjes afl eggen, mensen een handje geven. 
Een kort of lang gesprek; het gebeurde allemaal. 
Een van de leuke dingen die ik mee maakte wil ik 
even delen met jullie; Ik had een oefening bij de 
Brandweer. Ik stap uit de brandweerauto en er staan 
enkele kinderen te kijken, en ze stapten op me af 
met de vraag jij bent toch de Prins, hoe kan dat nou 

en je bent brandweerman. Heb de kinderen even 
uitgelegd hoe het zat en dan voel je jezelf echt trots, 
super trots.
Pa en Ma super bedankt voor de steun het afgelopen 
jaar. Verder wil ik iedereen echt iedereen bedanken 
die het afgelopen jaar mogelijk heeft gemaakt dat ik 
heb kunnen genieten van het Prins zijn, KEI BEDANKT!

Prins Stefan ik wens jou en je Hofhouding een 
geweldig jaar toe, daar heb ik het volste vertrouwen 
in. Kortom; Wat ben ik blij om een Blauwe Bok te 
zijn.

Dan sluit ik af met mijn lijfspreuk

LEEF EN GENIET

En dan is het zover. Het jaar voor mij als jeugdprins 
is voorbij. Ik heb plaatsgemaakt voor Prinses Luna. Ik 
kan terugkijken op een geweldig jaar. 

Het begon natuurlijk allemaal met mijn verkiezing 
in november vorig jaar. Na weken mijn mond te 
hebben moeten houden mocht ik eindelijk roepen. 
Ik ben de jeugd-prins van Druten!!!! Het is niet in 
woorden uit te drukken hoe bijzonder het was om 
jeugdprins te  zijn. Ik was ook ontzettend blij met de 
hofhouding pages Aukje en Lois, adjudant Mieke 
en Stijn, schenkertje Daphne en chefke Brian. Wat 
hebben wij een lol beleefd met elkaar.

Ook was ik erg blij met Prins Erik en zijn gevolg. 
Samen met hen hebben ik ook mooie momenten 
meegemaakt, waaronder de receptie in de bokkenstal. 
Ik ben enorm verwend met alle felicitaties en cadeaus 
die ik heb mogen ontvangen.

In de weken erna volgde nog vele feestjes. 
Waaronder de pronkzitting bij het Vergulde 

Vat en Durtrekkers. Ook het prinsentreffen 
van de Gelderlander was erg bijzonder 

om mee te maken. Prachtig om te zien 
al die veren en steken bij elkaar.

De pronkzitting was ook erg bijzonder, 
met vele mooie optredens waar ieder 
zijn beste beentje voorzette om er 
een geweldige avond van te maken.

De carnavalsmiddagen op ‘S Heerenloo en de 
Kasteelhof waren ook bijzonder om mee te maken. 
Het is mooi om te zien dat carnaval vele mensen met 
elkaar verbindt. Ook afgelopen jaar waren we weer 
uitgenodigd door burgemeester van Riswijk sa-men 
met de 4 andere prinsen van Druten. Hij had een 
erg leuk programma voor ons. Cupcakes versieren 
bij Geert Vonk in de bakkerij, die later tijdens de sleu-
teloverdracht uitgedeeld werken. Daardoor heb ik de 
andere prinsen ook leren kennen. De carnavalsdagen 
zelf waren natuurlijk de grote kers op de taart. Hier 
draait het allemaal om. Wat een feest was het en wat 
hebben wij hiervan genoten. Ik heb heb bewondering 
voor alle mensen die deze carnaval weer mogelijk 
hebben gemaakt.

Ik wil iedereen ook graag bedanken, die deze 
geweldige carnaval mogelijk hebben gemaakt. En ik 
wil graag afsluiten met Prinses Luna en Prins Stefan 
een geweldige te gekke carnaval toe te wensen maar 
ik weet zeker dat dit bij jullie in goede handen is.

En nog een keer voor de laatste keer: Moas en Woal 
pas maar op. Jeugdprins Jop zet de bokkenstal op z’n 
kop!!!!!

Ex Jeugdprins Jop d’n Urste

Ex Prins Erik d’n Twidde

Het is alweer voorbij...

Terugkijken op een 
geweldig jaar!



 

Administratie, belastingaangiften  
en jaarrekening 

zowel zakelijk als particulier 
 

 
www.gelre-advies.nl 

 

Van Heemstraweg 123d – 6651 HG Druten – 0487-519749 

info@gelre-advies.nl 

Hogestraat 34, 6651 BL Druten
Marktpassage 9, 6651 VD Druten

T 0487 512553

www.bakkerijgeertvonk.nl



Verkoop huidige woning

Aankoop nieuwe woning

Nieuwbouwprojecten

Taxaties t.b.v.

Financieringen

Nationale Hypotheek
Garantie

N.W.W.I.

Hans Janssen Druten
Hogestraat 81
6651 BH Druten
Tel. 0487 - 51 34 24 

Mooi wonen begint op:
www.hansjanssendruten.nl

Meer weten? Mail dan naar:
info@hansjanssendruten.nl

 vrij. 9 - 17 uur  |  zat. 9 - 12 uur

 Industrieweg 2  |  6651 KR Druten

 www.drinksfood.nl

 +31 (0)487  51 24 88

Tel.: 0485 - 515 529 info@duijghuijzen.comwww.duijghuijzen.com

Betonplaten - Keerwanden - Betonblokken

Fruitige Ca
rnaval

gewenst!nst
ge val

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

                                                               

                                       
                                       
                                       
                                       

Hogestraat 7, 6651 BD Druten, 0487-514827
www.stomerijodinette.nl

Kwaliteit staat voorop!

info@kappersgerei.nl - Tel. 06-22289991
www.kappersgerei.nl

                                                             

Voor al uw bouwactiviteiten
van ontwerptekening  

tot sleutelklare oplevering.                         
                                     

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

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

Jouw huis,Jouw manier!

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

Jouw huis,Jouw manier!
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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.

VAN DE KAMP VAN DE KAMP 

Internationaal Transportbedrijf Van de Kamp BV
Industrieweg 16, 6651 KR  Druten | T +31 (0)487 516 544

www.vdkamp.nl

 

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

Wijchen
T 024 - 6421746

www.jansenbouwontwikkeling.nl

Ontwikkeling en realisatie van woningbouwprojecten

Openingstijden:
di.-woe.-do.-vrij.-zat.

van 10.00 tot 17.00 uur

Druten
Horst 3, 6651AG

Beneden-Leeuwen
Brouwerstraat 36, 6658AE

Wijchen
Holenbergseweg 11, 6604AJ

info@kringloopdeoudeschool.nl
www.kringloopdeoudeschool.nl
0646-632820

Goederen inbrengen tijdens openingstijden, gratis ophalen op afspraak.

 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

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

Kom en bewonder
onze collectie!

Koningsweg 21  6655 AA  Puiflijk
tel: 0487-514157  email: info@wsmbouw.eu

www.zekerfiscaal.nl Volg ons op Twitter!

Heersweg 13
6651 BP Druten
t 0487 51 02 89



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 wordt verricht door het bestuur van de Blauwe Bok.

PRIJSWINNAARS WORDEN PERSOONLIJK OP DE HOOGTE GEBRACHT.

Primium all-in lidmaatschap* 
t.w.v. € 443,88

Fitcentrum Druten
* Basis- of groepslessen, 

1 jaar abonnement

Willem L. Horloge
t.w.v. € 149,00

Van Woerkom Juweliers

1 2

6x Carwash
t.w.v. € 93,00

3
4x Carwash

t.w.v. € 62,00

4

Waardebon € 20,00
te besteden bij

Bloemisterij 
‘t Stekkie

Waardebon
2 Pannenkoeken 

naar keuze bij
Sprookjeshof

Cadeaubon
t.w.v. € 35,00 

Harm v/d Donk

Harm v/d Donk5

6 7

#andthewinneris  #loterij  #deblauwebok  #mooieprijzen  #donateurs



ZORG VOOR VASTGOED

Wij wensen u een 
fijne carnaval!

BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING 
HOFLEVERANCIER

www.kuypers.nl

 

 

Wij wensen iedereen een fijne Carnaval! 
Kom heerlijk haringhappen op 

6 maart 2019 

 

Jeroen Prinsen Schilderwerken

nieuwbouw
onderhoud, ook op contractbasis
behang

spuitwerk

De Bogerd 20 / 6631 CE Horssen / 06 2962 3787

Business Connected 
Heersweg 13

6651 BP Druten 
Tel: (0487) 519674

www.businessconnected.nl

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 

www.garagevanwoezik.nl

DE SPORTZAAK 
VAN MAAS EN WAAL

Een beter gemiddelde begint 
bij een biljartbril



2018



De loodgieters van Van Sonsbeek
helpen u graag een handje! 

Alles zo lek 
als een mandje?

Gas-, water- en sanitairinstallaties  •  CV-installaties  •  Koper-, lood-, zink- en bitumen dakbedekking

Druten 0487 515517 •  Nijmegen 02437704 96

www.wvansonsbeek.nl


