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Beste Blauwe Bokken, De geschiedenis van jullie 
geweldige carnavalsvereniging voert ons terug naar 
het jaar van oprichting, 1958. Jullie naam was toen 
echter niet de Blauwe Bok, maar jullie noemden je 
De Hartenjagers. In die tijd ‘zaten jullie veel achter de 
meiden aan’, aldus grondlegger Theo van de Geijn, 
vandaar die naam. 10 jaar later, in 1968, veranderden 
jullie je naam in De Blauwe Bok, geïnspireerd op een 
Duits televisieprogramma. Dus eigenlijk hebben jullie 
2 jaren van oprichting gehad, 1958 en 1968. Dat zijn 
jaren waarin  misschien niet geheel toevallig, muziek 
en kleur centraal stonden. In 1958 kwam namelijk de 
stereolangspeelplaat op de markt en in 1968 konden 
we in Nederland voor het eerst televisie in kleur kijken. 
Carnaval is natuurlijk een feest waarbij mensen 
kleurrijk zijn uitgedost om samen feest te vieren, 
waarbij muziek de hoofdrol speelt. Elk jaar zetten 
jullie je voor de volle 100% in om tijdens carnaval van 
Druten een muzikale en kleurrijke plek vol gezelligheid 
en plezier te maken. Ik weet zeker dat het jullie deze 
keer ook weer zal gaan lukken om er een fantastische 
tijd van te maken. 

Met veel genoegen draag ik dan ook de sleutel van 
Druten over aan Prins Sander en Jeugdprins Sil. Met 
deze 2 prinsen aan het hoofd heb ik er alle vertrouwen 
in dat het een mooi feest gaat worden. Ik wens jullie 
met z’n allen een gezellig, muzikaal en kleurrijk 
carnaval toe. Alaaf!

Corry van Rhee-Oud Ammerveld,
Burgemeester
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Dweilorkest, joekskapel, feestorkest, you name it en ze 
zijn het. Maar what’s in a name? De Free Style Herrie 
Kapel is een groep enthousiaste muzikanten die met 
hun energieke uitstraling een brok gezelligheid en 
sfeer het publiek in knallen!

Carnaval is en blijft natuurlijk een belangrijk 
onderdeel van het jaarlijks programma van de 
FreeStyle Herrie Kapel, maar daarnaast wordt er 
regelmatig deelgenomen aan festivals en feesten in 
binnen- en buitenland. FreeStyle Herrie Kapel blaast 
met een aanstekelijk enthousiasme een zaal of plein 
in no time in een opperbeste stemming!
FreeStyle Herrie Kapel brengt een gevarieerd 
repertoire; van Michael Jackson tot Bon Jovi en 
van de Golden Earring tot André Hazes. Moderne 
meezingers uit de apres ski, oude klassiekers, disco 
hits, pop en rock, vele stijlen muziek passeren de 
revue en maken de “Free Style” in de Herrie Kapel. 
Het is deze muzikale variatie die de kapel zo goed in 

staat stelt in te spelen op de wensen van het publiek. 
Al snel weten ze het ijs te breken en de zaal tot 
hogere sferen op te zwepen!

De repetities zijn op dinsdagavond van 20.00 uur tot 
22.00 uur in het Bondsgebouw te Druten, dus als uw 
interesse is gewekt en u wilt eens komen luisteren, 
bent u van harte welkom.

Hopelijk tot ziens bij een van onze optredens!

“Dweilorkest, joekskapel, 
feestorkest, you name it 

en ze zijn het.”
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Meer dan alleen tijdens de offi ciële carnavalsdagen 
voor Vastenavond komen mensen bijeen rondom de 
nieuwe prins en zijn lijfspreuk. Welke ideeën hebben 
we voor de optocht, de vraag lopen 
we mee en/of maken we een wagen. 
Op welke muziek gaan we weer 
een nieuwe dans instuderen met 
de dansgarde. En welke nummers 
repeteren we met de blaaskapel om 
sfeer te brengen als prins en gevolg 
binnenkomt. Hoe gaat we verkleed, 
wanneer leggen we de laatste hand 
aan de kostuums en versiering. De dagen, weken, 
maanden tussen 11-11 en Vastenavond vliegen voorbij.  

Iedereen die benieuwd was wie dit jaar de prins 
zou worden weet dat het Prins Sander d’n urste en 
Jeugdprins Sil d’n urste zijn geworden. De onthulling 
heeft plaatsgevonden en het was groots. Ik wens 
Prins Sander en Jeugdprins Sil een prachtige tijd toe 
met allen in een nieuwe residentie in het Bokkenrijk, 
groot en klein. Alaaf.

Dit jaar is opnieuw op zondagmorgen de 
Carnavalsmis in de parochie H. Franciscus en H. 
Clara.  Thema: goed, beter, best. Ik heet u graag 
welkom in Gods Naam en nodig u allen van harte 
uit de Mis bij te wonen. Bij alle lol en uitgelatenheid, 
zwieren en zwaaien, hossen en dansen, doet een 
uurtje bezinnen en bidden geen kwaad.  

We zien prins Sander d’n urste verder op vrijdag 21-2 
met de prins uit Afferden, Deest, Horssen en Puifl ijk 
graag op de pastorie; het parochiecentrum verschijnen 

voor een informeel samenzijn en 
het hijsen van de vlag. In de avond 
gaan ze naar de burgermeester 
voor de offi ciële sleuteloverdracht en 
regeert uw prins vier dagen over het 
Bokkenrijk. 

Gebed om Gods zegen: 
God zegene u en behoede u en doet 

Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig in de 
residentie en op straat, waar prins Sander d’n urste 
enthousiast met u carnaval gaat vieren. Alaaf.

Pastoor Jos Hermans

Carnaval brengt elk jaar tal van mensen op de been. 

#deblauwebok  #druten  #carnaval2020  #eenenalfeest  #leukefoto’s

Openingstijden:
voor de actuele openingstijden
check onze website.

Druten

Ben-Leeuwen

van Heemstraweg
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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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Ook voor een schoon interieur!

Bel ons voor een afspraak!

OP DINSDAG EN DONDERDAG ZONDER AFSPRAAK!

Het leven bestaat 
uit een lach en 
een traan en dat 
hebben we als 
Blauwe Bok dit jaar 
wederom aan den 
lijve ondervonden. 
Na ruim anderhalf 
jaar een moedige 
strijd te hebben 
gestreden, is op 
25 februari vorig 

jaar, net voor de carnaval, mijn lieve vrouw 
Ardith overleden. Samen waren wij al bijna 30 
jaar lid van onze vereniging. Mede door haar 
inzet is de Jeugdraad in Druten een enorm 
succes geworden. Ook stond Ardith altijd klaar 
voor de Wiannekes en was zij als voorzitster 
de drijvende kracht bij de dames. Vele 
nieuwkomers en menig Prins met partner heeft 
Ardith wegwijs gemaakt in onze vereniging 
met zijn daarbij behorende tradities. Daar waar 
Ardith was, was haar altijd aanwezige lach. 
Ardith was trots op onze dochters en genoot 
ervan om samen carnaval te vieren. Door haar 
positieve houding heeft zij een onuitwisbare 
indruk achtergelaten en was zij een voorbeeld 
voor ons allen. De liefdevolle steunbetuigingen 
en hartverwarmende berichten hebben ons 
enorm goed gedaan, waarvoor dank. 

De wens van Ardith was om de carnaval in 
Druten zoveel mogelijk door te laten gaan. 
Een speciaal woord van dank aan Oud Prins 
Stefan d’n Urste en Oud Jeugdprinses Luna en 
hun hofhoudingen. Jullie hebben op een hele 
mooie manier invulling gegeven aan deze 
wens. Ardith zou trots op jullie geweest zijn! 

Dit jaar heersen Prins Sander d’n Urste en 
Jeugdprins Sil over ons mooie Bokkenrijk. Ik 
wens jullie hierbij heel veel succes en hoop dat 
jullie er met volle teugen van zullen genieten. Dit 
jaar zijn we weer terug bij de Gouden Leeuw, 
in het hartje van Druten, daar waar carnaval 
is geboren. Ik wens iedereen veel succes en 
plezier toe met de voorbereidingen. 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
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Reparatie & in- en verkoop van iPhones!

Werkt op afspraak 

9,6
10

Van 800+ klanten!

+31 6 54 93 55 66 info@iphoniels.nl

Waarom  ?
 

1)

Houtmanskampweg 17a | 6669MZ Dodewaard - NL | Telefoon +31 488 72 59 47 | info@ekosiet.nl | www.ekosiet.nl

Leg een stevige bodem voor uw
carnavalsdag en maak gebruik
van onze aanbieding. Speciaal
voor carnaval serveren wij van
21 t/m 26 februari een tostiduo:
halve tosti frikadel speciaal en 
halve tosti rookworst/zuurkool. 
Samen met een carnavalsshotje

Aan de Veerdam in Druten ligt het 
gerenoveerde voormalige bunkerschip. Op 
dit schip is De Kapitein – ’s Heeren Loo 
gevestigd. Een gezellig ingerichte ruimte 
met verschillende foodbars waar gasten 
hun eigen lunch kunnen samenstellen.
Bij de soepbar, tostibar, yoghurtbar en 
koffiebar is een ruime keuze uit 
verschillende huisgemaakte producten.
De Kapitein is onderdeel van ‘s Heeren Loo. 
Onze samenwerkers staan bij ons aan het 
roer van hun eigen ontwikkeling.

Aanbieding carnaval

#sponsors  #druten  #bedanktallemaal  #wemakenerweereenfeestvan
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proclamatie

Carnaval dit jaar gevierd wordt op 22, 23, 24 en 25 februari.

Iedereen verkleed gaat tijdens deze dagen.

Mijn hofhouding erg belangrijk voor me is en iedereen 
daar dus heel lief voor moet zijn.

We trouwens verwachten dat iederéén lief voor 
elkaar zal zijn.

We weer terug zijn waar het allemaal begon. 
Bij café “De Gouden Leeuw”.

We daar een heel groot feest gaan maken met elkaar.

Jeugdprins Sil op dinsdagmiddag de Bokkenstal op zijn kop 
gaat zetten tijdens de kindermiddag.

We twee super mooie optochten zullen gaan krijgen 
in Druten.

We tijdens de carnaval vaak op de Korte Akker te vinden 
zijn en dus niet in Maasbommel.

Iedereen een hele fi jn carnaval zal gaan hebben.

Drinken en rijden niet samen gaat, dus neem een taxi 
of een fi ets (met zijwieltjes)!  

3
4

5
6

7
8

9
10

11

2
1

Ik sluit af met de woorden; FEEST MEE, MAAK SCHIK EN GENIET!

Ik, Prins Sander d’n Urste”, Heerser van het Bokkenrijk, Jonkheer uit de 

Heerstraat, Kapitein bij een Drutense hofl everancier, vertelt jullie dat:
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Het Hout 1 | 6652 GA Druten | tel. 085 - 0654192 / 06-26652712
info@deurtechniek-nederland.nl | www.deurtechniek-nederland.nl
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Annet

Cristo

Alaaf!!
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Aswin J.

Jeroen B. Michel

Rutger

Sandra

Jolanda

Frank

Yvon

Frederike

Maaike

Jeroen v B.

Stephan

Aswin K.

Chantal

Arno

Bestuur

Wiannekes

Hofhouding

Jeugd Hofhouding

Jeugdraad

Wiannekes

Nadine

Jurre F.

Henri

Jeugdsenatoren

Aubry

Willem

Orde van Oud Prinsen
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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 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
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#hetjaarvan...  #sanderensil  #hossenendansen  #nog1tjeendangaanweechtfeesten

Hier sta ik dan… In de Bokkenkrant. Na 22 jaar lid te 
zijn van “C.V. De Blauwe Bok”, is het er dan toch van 
gekomen. Ik kan met trots zeggen dat ik de prins van 
Druten ben.

Allereerst zal ik mezelf even voorstellen. Ik ben Sander 
van der Zandt. Ik ben 45 jaar oud, ben getrouwd met 
Anke en heb een zoon (Tom) en twee dochters (Luke 
en Janne). Zoals waarschijnlijk aardig wat mensen 
weten staat ons huis niet in dit mooie dorp Druten, 
maar in Maasbommel. Voor wie mij niet kent klinkt 
dit misschien een beetje raar. Maar de mensen die 
mij wél kennen weten dat zowel mijn roots als mijn 
hart in Druten liggen. Ik ben een geboren en getogen 
Drutenaar. Geboren in Druten-West en getogen in de 
Oranjebuurt. Verder wonen al onze vrienden in Druten, 
werk ik in Druten bij het fi jne bedrijf “Kuypers Zorg 
voor Vastgoed” en last but not least, de geweldige 
Blauwe Bokken horen bij Druten. Voor mij is het dus 
een logische stap om prins te worden van dit mooie 
Bokkenrijk. Vorig jaar zwaaide Prins Stefan de scepter 
samen met Jeugdprinses Luna. Wat hebben zij het 
goed gedaan! Ik hoop dit samen met jeugdprins Sil te 
kunnen evenaren.

De afgelopen jaren hebben we met veel plezier 
het carnavalsfeest bij Active gevierd. Bij William en 
Marieke zijn we nooit iets te kort gekomen. Maar dit 
jaar is het allemaal weer anders. We zijn weer terug 
bij “De Gouden Leeuw”! De mensen zeggen ook wel 
eens; het feest is weer terug waar carnaval vroeger 
is ontstaan. Het is voor mij een eer om na een aantal 
jaren weg te zijn geweest, hier weer de “eerste” prins 
te mogen zijn. Ik wens Boy en Tom heel erg veel succes 
en plezier met alle voorbereidingen voor de carnaval 
en tijdens de carnavalsdagen. Maar ik heb er alle 
vertrouwen in dat alles méér dan goed gaat komen.

Samen met onze Bokken en mijn geweldige 
hofhouding (mijn hofdames Anke, Femke en 
Maaike, mijn Chef Erik, mijn Adjudant Michel en 
niet te vergeten mijn Opperschenker Martijn) gaan 
we mooie dingen doen. Niet alleen de vier dagen 
carnaval worden gevierd, maar ook hebben we nog 

een tal van andere activiteiten. We gaan bijvoorbeeld 
naar ’s Heerenloo om een mooie carnavalsavond te 
vieren, we organiseren een carnavalsmiddag bij het 
Kasteelhof, we gaan naar de Gelderlander en gaan 
er op de vrijdag voor de carnaval een mooie dag van 
maken samen met een aantal scholen. Ik heb hier in 
elk geval erg veel zin in!

En dan de jeugdprins van dit jaar. Prins Sil! Ik heb Prins 
Sil nu al een paar keer meegemaakt en weet dat hij 
niet kapot te krijgen is. Hij is enthousiast en houdt erg 
van een feestje vieren. En dát komt goed uit, want 
daar houd ik ook wel van! Ik heb er vertrouwen in dat 
we er samen een TOP jaar van gaan maken!

De vooravonden van de carnaval worden gehouden 
in de Bogerd. Waar kun je een betere pronkzitting 
houden dan op zo’n geweldig podium! Samen met de 
muzikale klanken van de Free Style Herrie Kapel gaat 
dat zeker weten een mooi feestje worden.

Dit jaar hebben we op zaterdag de Drutense 
“Kwartjesreut”. En hoe leuk is het dat ik dit jaar als Prins 
ook de mooie “Maas en Waal Reut” in ons eigen dorp 
Druten mee mag maken.

Ik zou het ontzettend leuk vinden om jullie allemaal zo 
veel mogelijk te zien tijdens de carnaval. Daar nodig ik 
jullie dan ook allemaal van harte voor uit. Jeugdprins 
Sil en ik willen er samen met jullie, een geweldig 
carnaval van maken!

Verder wil ik alleen nog maar zeggen; Feest mee, 
maak schik en geniet!

Veel liefs en Alaaf!
Prins Sander d’n Urste

“Feest mee, 
maak schik en geniet!”

Prins Sander d’n Urste

Mijn naam is Sil Nijenhuis,  ik ben 11 jaar en zit op de 
basisschool de Kubus. Mijn hobby’s zijn voetballen bij 
Dio, Vissen en FiFa spelen op de Playstation.

Ik vind het geweldig dat ik dit jaar Jeugdprins mag zijn! 
Jeugdprins worden is iets wat ik mijn hele leven lang 
al wil. Ik hou van feesten en vooral veel gezelligheid. 
Carnaval vieren zit in mijn bloed, ik vier dit geweldige 
feest al jaren met Buurtvereniging Boldershof. Elk jaar 
bouwen we eerst met z’n allen de kar en daarna 
lopen we de optochten mee. Samen met Vader Tom, 
Moeder Diane en mijn broertje Tijme. Deze keer zullen 

ze het zonder mij moeten doen. Ik heb super veel zin 
in de komende maanden. Samen met Prins Sander en 
onze Hofhoudingen gaan we op elke Locatie een mooi 
Feestje bouwen, hier ga ik enorm van genieten. We 
gaan natuurlijk vrijdags starten met de scholenoptocht. 
Op zaterdag is de Kwartjesreut en op Maandag de 
grote Maas en Waal reut, die dit jaar weer in Druten is. 
Op dinsdagmiddag is de kindermiddag, die overgaat 
in het confettifeest …Ik heb er in ieder geval super veel 
zin in en ik hoop jullie dan ook allemaal te zien in de 
Bokkenstal. 

Samen met jullie gaan we er een geweldig 
carnavalsfeest van maken!!!

Dan sluit ik nu af met mijn lijfspreuk:
Met Sil aan de top, staat Druten op z’n Kop!!!

“Met Sil aan de top, 
staat Druten op z’n Kop!”

Jeugdprins Sil d’n Urste
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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
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Opstellen: Zevengeverstraat -Hoefslagstraat.
Deze straten dienen voor alle verkeer te worden afgesloten tijdens het opstellen.

Route: Zevengeverstraat -Heuvel – Hogestraat – Raadhuisstraat- Kasteellaan-Piet Verslootstraat-Kattenburg-Hogestraat. 
Ontbinden aan de Hogestraat t.h.v  ingang Markt.

Opstellen: Kerkstraat (vanaf kruising met Industrieweg) Heersweg- Zevengeverstraat. Vanaf 12.30 uur
Deze straten dienen voor alle verkeer te worden afgesloten tijdens het opstellen. Start 13.33 uur.

Route: Zevengeverstraat -Heuvel – Hogestraat – Raadhuisstraat- Kasteellaan-Piet Verslootstraat-Kattenburg-Hogestraat. 
Ontbinden aan de Hogestraat t.h.v  ingang Markt.

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  #carnaval2020  #programma  #wenemenernogeenmetdejasaan!
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zaterdag 

zondag

kwartjesbal 

deutsche abend
otto lagerfett

The allstarz
django wagner

13:00 uur

feestduo happy ouwer

de gouden leeuw | hogestraat 1      | 

20:00uur

20:00uur
COmbiticket  €20,00 | dagticket €7,50

tickets online:  https://shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/event/carnaval-2020

COmbiticket  €20,00 | dagticket €10,00
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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?)

Ook tijdens
de carnaval
staan wij 24/7
voor u klaar!
Koningstraat 101, Druten
T +31 487 51 85 55
W www.huismanetech.nl

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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l

Ook verzorgen wij o.a.

Koud & Warm buffet
Barbeque

Partypannen
(amuse) Hapjes

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

Voor uw ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering

  *
 v

ra
ag

 n
aa

r 
de

 v
oo

rw
aa

rd
en

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?!
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Welkom bij de 
goedkoopste
van Druten!

Kijk voor de spelregels op jumbosupermarkten.nl 

Openingstijden:

 
 

 

Kijk voor de spelregels op Jumbo.com

Ma t/m wo  08.00 tot 20.00 uur
Do en vr  08.00 tot 21.00 uur
Za  08.00 tot 20.00 uur
Zo 10.00 tot 19.00 uur

w
w

w
.w

ee
m

en
.n

l

Wij 
wensen 
heel Maas 
& Waal een 
geweldige
carnaval

Veul 
plezier!

Deze 

Blauwe Bok

 is ok wer 

dór Weemen 

opgemaakt en 

gedrukt!
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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

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
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#carnaval2019  #terugkijkenopeengeweldigjaar  #tisalweervoorbij  #afscheidnemen  #stefanenluna

Ik ben Prins Stefan d’n Urste, noem mij maar Haantje de vurste. 
Dit waren mijn eerste woorden als Prins vorig jaar op het 
podium bij Active. 

Wat is het jaar snel gegaan! Bij het aantreden werd mij al 
gezegd: geniet ervan want het is zo voorbij! Dat klopt voor 100% 
en daar is niks over gelogen.Wat was het een mooi en bijzonder 
jaar. Natuurlijk mijn eigen verkiezing. Wat heb ik moeten liegen 
en bedriegen om iedereen voor de gek te houden. Met als 
hoogtepunt tijdens de Leste Mert een half uur ontkennen tegen 
iemand uit de prinsencommissie en daar de volgende dag pas 
achter komen. 

En dan was daar de 17e november! De dag dat ik Prins carnaval 
werd van de Blauwe Bok in Druten. Het moment dat ik achter de 
deur stond en het begin van mijn liedje hoorde…een spannend 
en onbeschrijfl ijk gevoel! En daar ging de deur open! En begon 
ik samen met mijn hofdame Janneke aan een geweldig 
avontuur met een te gekke hofhouding! Wat hebben we een lol 
gehad en hebben we elkaar tot wanhoop gedreven…sorry nog 
daarvoor Cristo! Sorry ook aan de Blauwe Bok! Een haan met 
pauwenveren bleek niet zo’n beste combinatie. Deuren en wind 
stonden ongeschonden veren dit jaar in de weg… Op naar de 
vooravonden! De aftrap in Puifl ijk, Lol in Afferden, receptie in 
Deest, prinsentreffen in Nijmegen, veel schik in Winssen en een 
schitterende pronkzitting. Alles hebben we met veel plezier en 
enthousiasme gedaan. Echter op maandag 25 februari kwam 
het bericht dat Ardith Jansen was komen te overlijden. Zij, vrouw 
van voorzitter Frank en moeder van Anouk en Manon maar 

ook een moeder voor velen bij de vereniging van de Blauwe 
Bok. De wens van Ardith en Frank was, carnaval moet gewoon 
door gaan! Na de indrukwekkende minuut stilte op vrijdag  
tijdens de sleuteloverdracht in Deest hebben we met heel de 
vereniging dit opgepakt en hebben we geprobeerd dit zo goed 
mogelijk in te vullen. Ik denk dat we hier, ieder op zijn eigen 
manier, goed in zijn geslaagd. Toen de carnaval zelf. Vrijdag 
de scholenoptocht en de mooie sleuteloverdracht in Deest. 
Zaterdag de kwartjesreut in het Bokkenrijk met aansluitend een 
geweldige avond bij Active. Dan de zondag! Op deze dag werd 
duidelijk dat een Amsterdamse beveiliger en een Drutense 
Prins niet samen gingen. De prins werd de stal uitgezet! 
Maandag de M&W reut in Horssen. Wat was het mooi om mijn 
eigen vriendenclub, de Kouwe Kletsers, de 5e prijs te mogen 
overhandigen bij de categorie wagens. Ik had ook niet anders 
verwacht met zo’n geweldig thema over prinses Luna en prins 
Haantje zelf. Dinsdag kreeg iedereen nog een keer de kans om, 
zoals in mijn liedje gezongen word, om confetti over mijn steek 
te gooien. Daar werd gretig gebruik van gemaakt! Confetti zit nu 
nog in mijn bier zal ik maar zeggen…

Dan wil ik de Blauwe Bok bedanken voor het vertrouwen die ze 
in mij hadden om dit jaar Prins te mogen zijn van de Blauwe Bok. 
Ik ben er trots op dat ik dit heb mogen doen. Deze herinnering, 
die neemt niemand mij meer af. Ik ga afsluiten met de volgende 
woorden. Ik was Prins Stefan d’n Urste, je noemde mij haantje 
de vurste.  

Fack it…. LEEF EN GENIET

Ineens is het zover en is mijn jaar als jeugdprinses Luna afgelopen. 
Ik heb afgelopen jaar heel veel leuke dingen mee mogen maken, 
maar helaas ook minder leuke.

Het begon allemaal met mijn bekend making, wat een hoop 
leuke en lieve reacties heb ik toen van iedereen gehad. Het 
feestje werd nog leuker toen de dag erna Stefan gekozen werd 
als grote prins. Twee prinsen uit de zelfde carnavalsgroep de 
‘Kouwe Kletsers’, dat moest wel goed komen. De week erna de 
prinsenreceptie, waar ik erg verwend werd met mooie, leuke 
en lekkere cadeautjes. De hele eettafel thuis lag vol. Daarna de 
studio in met het ‘echte’ feestteam, om mijn eigen feestnummer 
op te nemen. Dat was alleen al een ervaring . Ik weet nu dat het 
hard werken is om een nummer op te nemen. Maar wat ben ik 
trots op mijn eigen nummer. Tijdens de pronkzitting heb ik hem 
voor het eerst gezongen en het was gelijk feest. 

En dan al die bezoekjes aan andere verenigingen, de Kasteelhof, 
’s Heerenloo en het Gasthuis. Overal was het gezellig en heb ik 
samen met mijn hofhouding een feestje gebouwd. Elke keer als 
ik gevraagd werd om ergens heen te gaan, hoefde ik niet na te 
denken en zei ik gelijk ja. Hoe vaker ik als prinses ergens heen 
kon, hoe leuker ik het vond.

En toen was het eindelijk de echte carnaval, ik had er super 
veel zin in. Op vrijdag werd ik door meneer Roy en de hele klas 
thuis opgehaald voor de scholen optocht. Eindelijk mocht ik dan 
boven op de wagen. Zwaaien naar alle mensen en snoepjes 
gooien naar alle kinderen die langs de kant stonden. De hele 
hofhouding, de raad, de dansmariekes en ik zelf hebben staan 
springen en feesten op de wagen. Eenmaal van de wagen af, 
voelde ik mezelf al niet zo lekker en thuis ben ik dus maar gelijk 
mijn bed ingegaan om later met koorts wakker te worden.
Op zaterdag heb ik het vlag hijsen overgeslagen om zolang 

mogelijk rustig aan te kunnen doen, zodat ik tijdens de 
kwartjesreut weer kon stralen op de wagen. Hier heb ik weer 
volop van genoten. In de bokkenstal was mijn energie eigenlijk 
al snel weer op. Toch heb ik gewacht op de prijsuitreiking, 
zodat ik dat ook nog mee kon maken. Daarna weer snel naar 
huis en onder de wol. De zondag en maandag heb ik helaas 
aan mij voorbij moeten laten gaan. Ik was te ziek om mijn bed 
uit te komen, laat staan op de wagen te gaan staan. Maar 
mijn geweldige hofhouding heeft er opnieuw een feestje van 
gemaakt op de wagen.Dinsdagmorgen kwam mijn hofhouding, 
samen met die van Stefan bij ons brunchen. Ik vond het leuk om 
iedereen weer te zien. ’s Middags de kindermiddag, daar wilde 
ik weer vol voor gaan. Ik heb hem samen met mijn hofhouding en 
de hele raad geopend. Omdat het niet zeker was hoelang ik het 
zou vol houden, heb ik ook gelijk mijn nummer gezongen en de 
eerste polonaise voor die middag werd al gelopen. Helaas heb 
ik het na een half uur toch weer moeten opgeven en ben ik weer 
thuis onder de wol gegaan. Later kwam mijn moeder mij wakker 
maken om naar de bokverbranding te gaan. 

De carnaval zat er weer op. Ik had er zo naar toe geleefd en 
zoveel zin in gehad en nu maar zo weinig van mee gemaakt.
Maar ik heb nu ervaren hoe het is om jeugdprinses te zijn en 1 
ding weet ik zeker: Ik kom terug als grote prinses van de Blauwe 
Bokken!! Dan wil ik nu alleen nog mijn hofhouding, jeugdraad, 
dansmariekes, prins Stefan, zijn gevolg en de rest binnen de 
Blauwe Bokken bedanken voor een geweldig carnavalsjaar en 
de goede zorgen. Zonder jullie was het lang niet zo leuk geweest.
Ik wens jeugdprins Sil en prins Sander met hun gevolg een super 
carnavalsjaar toe, maak er samen weer een mooi feestje van.

En dan mag het nog voor 1 keertje: 
Hossen, dansen en veel carnavals pret, we bouwen hier een 
feestje mega cool en super vet!

Ex Prinses Luna d’n Urste

Ex Prins Stefan d’n Urste
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Repareren van moderne 
en antieke uurwerken

(Gratis brengen en halen)

Mobiel 06 51 87 01 39

 

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   

T 0487 512553

www.bakkerijgeertvonk.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

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!

                                                             

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!

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

Wijchen
T 024 - 6421746

www.jansenbouwontwikkeling.nl

Ontwikkeling en realisatie van woningbouwprojecten

Boslaan 27
6652 GG  Druten

T 0487 515 068
M  06 235 888 71

yvonshair@gmail.com
www.yvonshairstyle.nl

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

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

van 10.00 tot 17.00 uur

Druten Wijchen

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

Goederen inbrengen tijdens openingstijden, gratis ophalen op afspraak.

Beneden-Leeuwen
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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.

Result abonnement
t.w.v. € 617,50

Fitcentrum Druten
3895 - Fam. Hendriks

Trollbeads armband
t.w.v. € 109,00

Van Woerkom Juweliers
948 - Fam. de Jong

1 2

6x Carwash
t.w.v. € 93,00

136 - Fam. Theunissen

3
4x Carwash

t.w.v. € 62,00
1241 - Fam. Hol

4

30 Seconds 
Partyspel 

t.w.v. € 24,99
Top1Toys

376 - Fam. Vrolijks

Waardebon
2 Pannenkoeken 

naar keuze bij
Sprookjeshof

3661 - Fam. Maretena

Cadeaubon
t.w.v. € 35,00 

Harm v/d Donk
585 - Fam. Lip

Harm v/d Donk5

6 7

#andthewinneris  #loterij  #deblauwebok  #mooieprijzen  #donateurs
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ZORG VOOR VASTGOED

Als Hofleverancier leveren 
wij Prins Sander d’n Urste

Wij wensen iedereen - en in het bijzonder onze 
collega Sander - een geweldige Carnaval toe!

BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING 
HOFLEVERANCIER

www.kuypers.nl

 

 

Wij wensen iedereen een fijne Carnaval! 
Kom heerlijk haringhappen op 

6 maart 2019 

 

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

26 februari 2020

Drankenhandel
Maas & Waal

Drankenhandel
Maas & Waal

Email maasenwaal@live.nl

Bel 0487 51 24 88... 
of bestel eenvoudig en snel...
www.drankenhandelmaasenwaal.nl

Horeca leverancier 
van diverse soorten 
fust bier;
Docqmans • Hertog-Jan • Bavaria 
Jupiler • Heineken • Schwarzwalder 
Grolsch • Primus • Aldersbacher 
Warsteiner • Leeuw
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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
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