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Joehoe, hier zijn we weer! Ook de Free Style 
Herriekapel is blij dat we ons dit jaar weer kunnen 
laten zien en horen bij de Drutense carnaval! We 
hebben er weer zin in! Vorig jaar was er op het laatste 
moment gelukkig toch nog een kleine carnaval, maar 
dit jaar gaan we weer helemaal los. Helemaal nu 
het dit jaar ook het jubileumjaar van De Blauwe Bok 
is. Wij wensen de nieuwe jubileumprins alvast een 
geweldige carnaval toe. Hetzelfde geldt natuurlijk 
voor de nieuwe jeugdprins. Alaaf!

Wat hebben wij afgelopen twee jaar gedaan? Vanaf 
het moment dat het ook maar weer een beetje was 
toegestaan, zijn wij weer begonnen met repeteren. 
Op voldoende afstand van elkaar, zelf je drinken 
meenemen, testen voor de repetitie enzovoorts. En 
ineens was daar onverwacht carnaval 2022; even 
onwennig, zoveel mensen bij elkaar, maar wat 
was het geweldig en wat hadden we dit met z’n 
allen gemist…. Als je er nu aan terug denkt, lijkt het 
gelukkig allemaal al weer heel lang geleden. 

Komende carnaval gaan we er weer helemaal voor. 
Met een repertoire van heel veel nieuwe nummers, 
maar natuurlijk ook met de bekende gouwe ouwe. 24 

enthousiaste muzikanten, een aantal van het eerste 
uur, maar gelukkig ook steeds weer aangevuld met 
nieuw muzikaal talent. Iets om trots op te zijn! 

Carnaval van de Free Style Herriekapel speelt zich 
voor een deel in Druten en voor een deel in Duitsland 
af. Natuurlijk zijn we hier bij de prinsbekendmaking, 
de pronkzitting en bij ‘s Heerenloo, daarnaast zijn 
we dit jaar in het Duitse Moers van de partij op een 
Karnevals Sitzung en een Damen Sitzung. Met de 
carnaval zelf zijn we aanwezig bij de kwartjesreut, op 
zondag spelen we in Keulen en op maandag lopen 
we een grote optocht in Kreuzau. Op maandagavond 
zal de Free Style Herriekapel weer in de bokkenstal 
zijn en op dinsdag zoals altijd op de kindermiddag 
en bij de afsluiting van het carnavalsfeest. En dan 
kan ook de Free Style Herriekapel er weer voor een 
jaartje tegen ;) 

Laten we er met z’n allen een geweldig carnaval van 
gaan maken, wij hebben er in ieder geval weer heel 
veel zin in!

Alaaf en met muzikale groeten, 
Free Style Herriekapel

De Free Style Herrie Kapel

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!
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#deblauwebok  #druten  #carnaval2023  #eenenalfeest  #metveleleukekiekjes

Carnaval in 2022, eigenlijk niet meer verwacht en toch nog een 
beetje gekregen. Niemand had nog durven hopen dat we carna-
val mochten vieren, echter 1,5 week ervoor ging ineens het licht op 
groen. Daarna ging alles in sneltreinvaart. In allerijl de Jeugdprins 
bekendmaking geregeld en een alternatief carnavalsprogram-
ma. Mijn dank gaat hierbij uit naar Niels Gijsbers en zijn team 
van de Bogerd. Zonder hun medewerking en snelle schakelen 
hadden we dit ‘bonuscarnaval’ nooit kunnen realiseren.

Een volledig Carnaval is alweer bijna 3 jaar geleden. In 2020 
hebben we met elkaar een prachtig carnaval beleefd in de bok-
kentent bij de Gouden Leeuw. Met Prins Sander en Jeugdprins Sil 
voorop was het een onvergetelijk festijn. 

In de zomer van 2020 heb ik de voorzittershamer overgenomen 
van Frank Jansen. Frank is meer dan 30 jaar lid geweest van ‘de 
Blauwe Bok’ waarvan 16 jaar als voorzitter. Bij deze wil ik Frank 
bedanken voor zijn tomeloze inzet en leiderschap ten aanzien van 
het carnaval in Druten en ‘De Blauwe Bok’ in het bijzonder. Mede 
dankzij Frank is ‘De Blauwe Bok’ uitgegroeid tot een bloeiende 
club van enthousiaste vrijwilligers, welke allemaal hun beste 
beentje voor zetten om het carnaval in Druten tot een prachtig 
feest te maken. Ik ben enorm trots dat ik de voorzitter mag zijn 
van deze prachtige club en dank eenieder voor het vertrouwen.
Een speciaal dankwoord aan Prins Sander. Wat heb jij van het 
carnaval genoten zeg en wat heb jij de mensen om je heen mee 
laten genieten! Overal was je paraat, je had je woordje klaar en 
ging voorop in het feestgedruis. Toen bleek dat er in 2021 geen 
carnaval zou kunnen worden georganiseerd en we je vroegen 
of je nog een jaartje aan wilde blijven, aarzelde je geen moment. 
Ook in 2022 trok je gewoon door. Hiermee ben je de langstzitten-
de Prins in de geschiedenis van De Blauwe Bok!

Jeugdprins Sil, Ik kan me niet heugen dat ik je zonder een smile 
op je gezicht in het prinsenpak heb gezien. Je hebt er van het 
begin tot het einde alles uitgehaald. Zelfs toen in november 2021 
de Jeugdprins verkiezing onverwachts niet door kon gaan, was 
jij er voor de nieuwe jeugdraadleden en stak ze een hart onder 
de riem.  Ze hebben  allemaal een lekkere reep chocolade van je 
gekregen met een opbeurende tekst. Top man!

Jeugdprins Sid, wat hebben we jouw geduld op de proef gesteld! 
Je dacht in november 2021 eindelijk je grote geheim met de rest 
van de wereld te kunnen delen, echter werd de Jeugdprinsbe-
kendmaking op de dag zelf nog afgelast… Op 19 februari 2022 
mocht je dan eindelijk in vol ornaat aantreden als Prins Sid d’n 
Urste tijdens de Jeugdprinsbekendmaking. Daarna ging je als de 
brandweer en heb ik je iedere minuut zien genieten.
Ik ga ervan uit dat het carnaval in 2023 volledig door kan gaan. 
Met onze Jubileumprins Frank d’n Urste en Jeugdprins Jayden d’n 
Urste voorop, kan het carnaval in volle hevigheid losbarsten. Lek-
ker even 4 dagen de ‘deun van elke dag’ proberen te vergeten en 
gezellig feesten met leuke mensen om je heen. 

In 2023 viert ‘De Blauwe Bok’ zijn 55 jarig jubileum. In het week-
end van 20 tm 22 januari vieren wij dit met allerlei feestelijke ac-
tiviteiten. Verderop in deze carnavalskrant staat het programma 
vermeld.
En dan… Carnaval 2023. Laten we er samen een feest van ma-
ken als nooit tevoren! Weet dat je van harte welkom bent en dat 
we er samen een prachtfeest van gaan maken. Of je nu meedoet 
aan de kwartjesreut als wagenbouwer, loopgroep, of individueel. 
Wellicht ben je toeschouwer van deze prachtige reut, of kom je 
gewoon ’s avonds lekker feesten in de Bokkentent. Ik hoop jullie 
allen op een van deze dagen te mogen begroeten.

3x Alaaf.

Erik Klaassen,
Voorzitter ‘De Blauwe Bok’ 

Beste carnavalisten van Druten en omgeving,

Beste carnavalsvierders van de Blauwe Bok,

We konden het ons een paar jaar geleden 
toch niet voorstellen….geen gewoon 
carnaval?! Toch was het afgelopen twee jaren 
helaas zo. En wat werd het gemist! 

Want carnaval is zo’n mooie traditie. Het is 
een tijd van plezier en saamhorigheid, van 
verbroedering, even alle zorgen en dagelijkse 
beslommeringen aan de kant. Hoe mooi was 
het dan ook om te zien dat De Blauwe Bok 
afgelopen twee coronawinters heeft gekeken 
naar allerlei alternatieve manieren om de 
sociale en maatschappelijke verbondenheid 
vast te houden. 

Ik ben van nature optimistisch. Dus ik ga ervan 
uit dat we deze winter weer samen carnaval 
kunnen vieren. En dat het 55-jarig bestaan 
van de Blauwe Bok gevierd kan worden. 
Want ook dat feest kon afgelopen jaar niet 
doorgaan. In het weekend van 20-22 januari 
wordt dit dubbel en dwars ingehaald. En ik wil 
hier, vanaf het papier, jullie alvast van harte 
feliciteren met dit mooie jubileum. 

Juist in de wereld van nu, waarin veel men-
sen in onzekerheid leven en zorgen hebben, 
is het fi jn om samen carnaval te vieren. Even 
loskomen van de zorgen met het feest dat 

verbindt. Laten we 
vooral dat gevoel van 
verbondenheid ook 
buiten het carnaval 
vasthouden. We heb-
ben elkaar nodig. Ook 
als er even geen feest-
je te vieren is.

Ik kijk weer uit naar de vrolijk verklede 
mensen, de dweilorkesten, volle kroegen en 
gezellige optochten met prachtige wagens. 
De gemeente en de lokale politieke thema’s 
worden vast weer op een ludieke manier 
op de hak genomen. Maar met humor, 
relativeringsvermogen en respect past het 
allemaal in die mooie carnavalstraditie. Wat 
zou het fi jn zijn als we dit ook in het dagelijks 
leven soms wat meer kunnen.   

Graag wil ik jullie allemaal een mooi jubileum 
toewensen en een gezellig en veilig carnaval. 
Geniet volop! Met de ervaren jubileum Prins/
Frank d’n Urste en jeugdprins Jayden d’n 
Urste gaat dit helemaal goedkomen!

Alaaf!

Corry van Rhee-Oud Ammerveld,
Burgemeester

Voorwoord burgemeester Woordje
    Voorzitter

Woordje Pastoor

B52_010453_2022-2023.indd   3 22-12-2022   10:43Naamloos-1   3 22-12-2022   11:18



Reparatie & in- en verkoop van iPhones!

Werkt op afspraak 

9,6
10

Van 800+ klanten!

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

#sponsors  #druten  #bedanktallemaal  #wemakenerweereengrootfeestvan
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Prins Frank d’n Urste   

proclamatie

Carnaval dit jaar gevierd wordt op 18, 19, 20 en 21 februari.

Er tijdens de carnaval absoluut niet over beton gepraat 
mag worden.

Alle chauffeurs tijdens de carnaval alcoholvrij rijden.

Iedereen bij zowel de Kwartjesreut als de Streekreut 
acte de présence zal geven.

Alle bokjes en geitjes zich op dinsdagmiddag samen met 
hun ouders verzamelen voor de Kindermiddag.

We Corona alleen in bierfl esjes willen zien.

Iedereen zich dient te houden aan de aanwijzingen van mijn 
beveiligers en de leden van Stichting Karnaval ‘de Blauwe Bok’, 
zodat alles gladjes verloopt.

Werken tijdens de carnaval taboe is, 
tenzij het gaat om het wegwerken van een kater. 

Niemand het recht heeft om de Free Style Herrie Kapel 
te onderbreken.

Elke carnavalsvierder de JubileumPrins gewillig zal 
volgen tijdens de polonaise, zodat hij niet iedereen mee 
hoeft te sleuren.

Iedereen de lijfspreuk van de JubileumPrins zal respecteren:

³4
5

6
7

89
10

11

21

Ik sluit af met de woorden; We tappen er op los!

Wij, JubileumPrins Frank d’n Urste, Heerser van het Bokkenrijk, Jonkheer 

van de Geerstraat, Ridder in de Orde der Betonfanaten en Oppersik van 

de horeca in Groenlo, bepalen dat: 
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Modeshow 
Vrijdag   3 maart
Vrijdag 31 maart

Mode van maat 34 t/m 50

Wij wensen de
Blauwe Bok een

Gezellige
       Canaval

Hogestraat 46 6651 BM Druten
0487-512241       06-14276400

Koopzondag iedere eerste zondag van de maand

AUTOBELETTERING     RECLAMEBORDEN
ZEEFDRUK     GEVELBELETTERING     CARWRAP

ZUILEN      LICHTRECLAME      TEXTIELDRUK
GROOTFORMAAT PRINTEN     SPECIALS

GEHEEL  VERNIEUWDE  WEBSITE  TDJS.NL

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

Wiannekes

Jeugdprins met hofhouding en jeugdraad
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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

transport - warehouse - montage

www.huismantransport.nl

Energieweg 1 Druten | 0487 - 512121
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

Raad van 11

Orde van oud prinsen
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#hetjaarvan...  #frankenjayden  #hossenendansen  #nog1tjeendangaanweechtfeesten

Beste Bokken & Geiten, 25 jaar geleden schreef ik 
een woordje als Prins Frank d’n Urste. Dit jaar heb ik 
opnieuw de carnavalspen vast, want ook nu schrijf 
ik als Prins een stukje voor in de Bokkenkrant. Extra 
speciaal is dat ik de JubileumPrins mag zijn van 
Stichting Karnaval ‘De Blauwe Bok’. Het is een grote 
eer om als JubileumPrins het 55-jarig bestaan van 
de vereniging te vieren. En dat terwijl ik in de zomer 
van 2020, na ruim 30 jaar lid te zijn geweest van de 
vereniging, de voorzittershamer heb overgedragen 
aan Erik Klaassen.  

Een afscheid als lid van de vereniging en een terugkeer 
als JubileumPrins stonden al even gepland, maar 
Corona gooide lang roet in het eten. Gelukkig kan dit 
jaar de carnaval eindelijk weer doorgaan, voor iedere 
carnavalsvierder een enorme opluchting. Er kan weer 
gebouwd worden en de carnavalskleding kan weer 
uit de kast. Prins Sander d’n Urste zal echter na drie 
jaar zijn prinsenpak weer opbergen, dat zal even 
wennen zijn. Sander, alle lof! Ik hoop een waardig 
opvolger te zijn. 

Bij een waardige opvolging als JubileumPrins hoort ook 
een speciale hofhouding. Samen met mijn hofdame 
Nicole, pages Anouk en Manon, Adjudant Johan, Chef 
de Protocol Henk en Opperschenker Jori gaan we er 
een groot feest van maken. Daarnaast zullen mijn 
bonus- en schoonzoons en schoondochters er als 
sfeerbewakers voor zorgen dat alles goed verloopt. 
En dan hebben we natuurlijk nog onze JeugdPrins 
Jayden! Jayden, ik heb ontzettend veel zin om samen 

met jou te heersen over het Bokkenrijk. We gaan er 
samen een onvergetelijke tijd van maken!  

Ook dit jaar hebben we weer tal van mooie activiteiten 
voor de boeg. Zo hebben we het Jubileumweekend en 
de Pronkzitting bij de Bogerd. Ook de mensen die de 
carnaval helaas niet van dichtbij mee kunnen maken, 
brengen we een bezoek. We gaan naar de Kasteelhof 
en naar ’s Heeren Loo. De carnaval zelf beginnen we 
met een bezoek aan de scholen, want laten we vooral 
de jeugd niet vergeten. En we hebben natuurlijk onze 
eigen Kwartjesreut. Verder wil ik elke carnavalsvierder 
uitnodigen om carnaval mee te vieren bij ‘De Gouden 
Leeuw’. De plek waar carnaval begon en waar ik 25 
jaar geleden als Prins het Confettibal mocht openen 
samen met Directeur Willempie. De cirkel is rond! 

Ik wens iedereen een fantastische carnaval toe en 
ik hoop jullie allemaal vaak te zien! Laten we vooral 
genieten waarbij we mijn lijfspreuk natuurlijk niet 
vergeten:

We tappen er op los! 

JubileumPrins Frank d’n Urste, Alaaf! 

Prins Frank d’n Urste

“We tappen er op los!” 

JubileumPrins
Prins Frank d’n Urste

Mijn naam is Jayden Ritz, ik ben 12 jaar en zit in 
groep 8 op de Appelhof. Mijn juf heet Anneke en mijn 
meester heet Bart. Mijn hobby’s zijn jeugdbrandweer, 
sporten, fi etsen, buitenspelen en gamen. 

Ik vind het super vet dat we dit jaar het 55-jarig 
jubileum nu voor het echt kunnen vieren. Toen ik wist 
dat de ton op school stond was ik de eerste die de 
brief in de ton had gedaan en nu ben ik gewoon 
Jeugdprins Jayden d’n Urste geworden. Dat is echt 
een grootte droom want ik hou van feesten en van 
springen, en dat lukt natuurlijk wel met carnaval. 

Elke jaar vier ik dit geweldige feest al bij de Blauwe 
Bokken en keek altijd al uit om ooit de Jeugdprins te 
zijn. 2022/2023 wordt mijn jaar samen met Prins 
Frank d’n Urste en mijn hofhouding.

Vrijdag beginnen we met de optochten waar ik super 
veel zin in heb. Eerst de scholen optocht door het 
centrum en daarna op school nog feestje bouwen.

Zaterdag feest voor het hele Bokkenrijk, in de 
kwartjesreut boven op de Prinsenwagen staan 
feesten en springen. 

Op maandag de maas en waal reut in Deest wordt 
zeker ook een groot feest.

Op dinsdagmiddag houden we de kindercarnaval 
waar ik zelf altijd stond te feesten. Dit jaar kan ik als 
Prins Jayden d’n Urste met mijn hofhouding en raad 
voorop in de polonaise.

Ik rond het nu af en hoop dat er veel Bokken en 
Geiten in de Bokkenstal te vinden zijn waar het een 
groot feest zal zijn.

En dan sluit ik nu af met mijn lijfspreuk: 
Met Prins Jayden aan de top staat carnaval 
op zijn kop!

“Met Prins Jayden 
aan de top staat carnaval 

op zijn kop!”

Carnaval op zijn kop!
Jeugdprins Jayden d’n Urste
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Industrieweg 1 • Druten

www.croonen-tankstations.nl

Iedere dag 
verse broodjes

Van Heemstraweg 40  Afferden
Maas en Waalweg 2  Afferden

Ook op Facebook

Heersweg 13
6651 BP Druten
t 0487 51 02 89

Houtsestraat 24
Puifl ijk
Tel. 0487 506 271

nieuw- & verbouw / renovatie / onderhoud
verkoop van o.a. (rol)steigers & div. gereedschappen
verkoop & verhuur van campers

Zondags geopend 
van 08:00 tot 11:00 uur

www.bakkerijvonk.nl
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Route Kwartjesreut 2023
Opstellen: Zevengeverstraat - Hoefslagstraat

Deze straten dienen voor alle verkeer te worden afgesloten 
tijdens het opstellen. Start: 14.33 uur

Route: Zevengeverstraat - Heuvel - Hogestraat - Raadhuisstraat - 
Kasteellaan - Piet Verslootstraat - Kattenburg - Hogestraat. 

Ontbinden aan de Hogestraat t.h.v. ingang Markt.

#deblauwebok  #druten  #carnaval2023  #programma  #wenemenernogeenmetdejasaan!

A DE REUVER    GRONDVERZET

Het Kleine Ambacht 1    6651 KW  Druten
Mobiel 06 131 738 09    E-mail info@adereuver-grondverzet.nl 

Alex de Reuver

Dames Blauwe Bok

Prins met hofhouding
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De Gouden L eeuw

Zaterdag |
13:00 uur 

Kwartjesbal

20:00 uur

Combiticket € 40,00 | Dagticket € 12,50

Zondag | 20:00 uur 

Deutsche Abend

Combiticket €40,00 | Dagticket € 12,50

DE GOUDEN LEEUW
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DINSdag | 14:00 uur 

Kindermiddag Vrij entree

20:00 uur

Foute Party

Combiticket € 40,00 | Dagticket € 12,50

HOGESTRAAT 1 | DRUTEN
www.degoudenleeuw.com

   MAANDag | 18:00 uur 

    Bokken draaie deur

combiticket €40,00 | dagticket € 12,50
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Bekijk onze vacatures op vandeklok.nl

Ook na de carnaval 

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

Tr
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ee
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lo
kG

ro
ep

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

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

beddenspecialist

DE VRIES in Druten
www.beddenspecialist.nl/devriesdruten

Voor h et 
beste slaapadvies...

Dekkers, keurslager

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

SPAAR jezelf niet 
met de carnaval!

Maak een afspraak voor onafhankelijk advies.

Of het nu gaat over een bestaande
hypotheek, nieuwe hypotheek of een
zakelijk- of particulier 
verzekeringspakket, wij verzorgen 
het voor u!

Geld lenen of sparen voor de 
toekomst? Advisie Groep regelt het 
altijd deskundig en onafhankelijk! 
Maak nu een vrijblijvende
afspraak met ons: 0487 50 67 84

www.natuurlijkbloemenvanmarieke.nl

Hogestraat 11, 6651 BD Druten
0487 516 008
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Fijne carnaval!

Vrijdag 17 februari     08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 18 februari    08.00 - 20.00 uur
Zondag 19 februari     10.00 - 19.00 uur
Maandag 20 februari    08.00 - 20.00 uur
Dinsdag 21 februari    08.00 - 20.00 uur

Gaat u geen carnaval vieren of heeft u nog iets 
nodig? We zijn alle dagen gewoon geopend, 
dus ook op zondag.

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!

Voor het verhelpen van alle verstoppingen, 
kunt u contact opnemen met: 06 53 86 52 84
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1968 - Willem d’n Urste

1973 - Jos d’n Urste

1978 - John d’n Urste

1983 - Theo d’n Twidde

1968 - Gradje d’n Urste

1974 - Jan d’n Urste

1979 - John d’n Urste

1984 - Nol d’n Urste

1970 - Jan d’n Urste

1975 - Janus d’n Urste

1980 - Thijs d’n Urste

1985 - Jaring d’n Urste

1971 - Theo d’n Urste

1976 - Harrie d’n Urste

1981 - Nico d’n Urste

1986 - Hans d’n Urste

1972 - Jos d’n Urste

1977 - Kees d’n Urste

1982 - Nico d’n Urste

1987 - Bart d’n Urste

55 jaar historie55 jaar historie
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55 jaar historie 55 jaar historie 
Blauwe Bok DrutenBlauwe Bok Druten

1988 - Joep d’n Urste

1993 - Sjaak d’n Urste

1998 - Frank d’n Urste

2003 - Aswin d’n Urste

1989 - Jan d’n Twidde

1994 - Willie d’n Urste

1999 - Johan d’n Urste

2004 - Ewald d’n Urste

1990 - Cor d’n Urste

1995 - Luc d’n Urste

2000 - Henk d’n Urste

2005 - Cees-Jan d’n Urste

1991 - Bert d’n Urste

1996 - Harrie d’n Twidde

2001 - Hent d’n Urste

2006 - Renko d’n Urste

1992 - Gérard d’n Urste

1997 - Peter d’n Urste

2002 - Peter d’n Twidde

2007 - Chantal d’n Urste

De Blauwe Bok Druten
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Als lid/vrijwilliger van Carnavalsvereniging 
de Blauwe Bok hebben we de taak om 
carnavalsactiviteiten te organiseren in Druten. Dit 
betreft de jeugd, de ouderen en ook de bewoners 
van ’s Heeren Loo in Druten.

Wat houdt het precies in:
We hebben in onze vereniging zo’n 30 tot 35 leden 
in drie categorieën. We hebben het Bestuur, de 
Raad van Elf en de Senatoren. Natuurlijk zijn ook 
onze vrouwen/partners bij de Carnavalsvereniging 
betrokken. Meestal gaat het niet zonder de steun van 
het thuisfront. Alle leden zijn verdeeld in commissies 
die evenementen organiseren en taken uitvoeren die 
passen binnen de commissie. De commissies duren 
van augustus/september tot en met mei. De ene 
commissie heeft meer werk dan de andere, maar 
iedereen doet wat! Natuurlijk hoef ik jullie niet uit te 

leggen dat ook in onze Carnavalsvereniging veel 
vrije tijd gaat zitten. Dat is nu eenmaal zo bij iedere 
vereniging waar je als vrijwilliger bij betrokken bent. 
We beginnen in september met de eerste bestuurs- en 
ledenvergadering en dit is dan elke maand het geval 
tot en met mei. Natuurlijk moeten de commissies ook 
nog afzonderlijk vergaderen. We vergaderen meestal 
ergens in een horecagelegenheid en daarbij wordt de 
koffi e dan gratis aangeboden door de desbetreffende 
uitbater. De commissievergaderingen zijn bijna altijd 
bij iemand thuis.

Carnaval organiseren voor heel Druten, dat is dus 
onze taak. Die organisatie kost naast de benodigde 
vrije tijd ook het nodige geld. Daarom gaan wij ieder 
jaar met de gehele vereniging langs de deur voor 
de donateursactie. Iedereen kan automatisch lid 
zijn/worden en/of ieder jaar een bijdrage geven. 
Als donateur doe je automatisch mee in de trekking 
voor diverse prijzen die door de Prins thuis worden 
gebracht. De uitslag zal ook ieder jaar in onze 
karnavalskrant staan. 

De opbrengst van de donateursactie wordt onder 
meer besteed aan de kleding en laarsjes van de 
Dansmariekes en kleding en steken van de Jeugdraad. 
Maar ook voor de kleding en steken van de Raad van 
Elf, Senatoren en Bestuur. Daarnaast wordt het besteed 

aan de bezoekjes die wij brengen aan de scholen, 
Kasteelhof, ’s Heeren Loo, de kindermiddag en de 
Kwartjesreut. Tot slot wordt de opbrengst ook gebruikt 
voor de vele vergunningen die nodig zijn voor het 
organiseren van de optochten.

Verder hoor ik bij veel mensen vaak een verkeerde 
gedachte. Zij hebben een verkeerd beeld als wij 
langs de deur komen met de donateursactie. Een 
reactie is bijvoorbeeld “ik ga niet betalen voor de 
drank die jullie drinken”. Ik kan u verzekeren dat iedere 
consumptie die wij drinken uit eigen portemonnee 
komt en door niemand anders betaald wordt. Ook 
niet bij vergaderingen, alles wordt door iedereen zelf 
bekostigd en de meeste sparen daar dan ook voor. 
Want ja, naast de vele vrije tijd kost het ook het nodige 
geld. Maar dat is nu eenmaal altijd met een hobby, die 
kost tijd en geld.

Ik wens jullie allen een fi jne carnaval.

Alaaf Alaaf Alaaf, 
Bestuurslid Johan Klaassen

Lid van 
de Blauwe Bok
Wat houdt het in om lid/vrijwilliger te zijn 
van de Blauwe Bok?

1

“Prins Michel d’n Urste” 

en Jeugdprins Koen

Stichting Karnaval

“De Blauwe Bok”

43e jaargang januari 2010 www.blauwebokken.nl

BLAUWE
BOKKEN

      44e jaargang  |  januari 2011  |  www.blauwebokken.nl

Stichting Karnaval “De Blauwe Bok”

Prins Tsjielp d’n Urste 

en Jeugdprinses Sabine

2008 - William d’n Urste

2013 - Louis d’n Urste

2018 - Erik d’n Twidde

2009 - Jeroen d’n Urste

2014 - Erik d’n Urste

2019 - Stefan d’n Urste

2010 - Michel d’n Urste

2015 - Cristo d’n Urste

2020/2022 - Sander d’n Urste

2011 - Tjielp d’n Urste

2016 - Rino d’n Urste

2012 - Arno d’n Urste

2017 - Willem d’n Twidde
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BE Secure, ooit begonnen als eenmansonderneming, is inmiddels 
uitgegroeid tot een bedrijf met tientallen werknemers die een 
goede en bekende naam hoog te houden hebben. Wij nemen zelf 
de opdrachten aan en leveren enkel adequaat en ervaren 
personeel.

Wij voorzien niet alleen bij horeca en evenementen in de 
veiligheid maar ook voor opvanghuizen (vluchtelingen en GGZ) en 
vele andere locaties en objecten. Voor de meeste vormen van 
beveiliging beschikken wij ook over ervaren allround of 
gespecialiseerd personeel en materieel.

Of het nu gaat over een evenement, club, horeca, bedrijfspand, 
verkeersregeling of toezicht, samen met u kijken wij wat uw 
behoefte is en wat voor aandeel wij daarin kunnen leveren.

U kunt altijd bij ons terecht voor o.a.:

- Evenementen
- Discotheken
- Horeca
- Object beveiliging
- Surveillance en controle rondes
- Alarmopvolging
- Sluitbegeleiding
- Dronebewaking
- Verkeersregelaars
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www.wijmakenhetgoed.nlgoed

  Domotica    Duurzame technieken     Elektrotechniek       

   Gebouwbeheer    Inbraakbeveiliging    Loodgieterswerk

    24 uursservice    Klimaattechniek    Brandbeveiliging       

CV-installaties    Technisch beheer    Meet- en regeltechniek

Als je wellicht geïnteresseerd bent om je woning te

verkopen, kunnenwij ons voorstellen dat dit veel

vragen oproept en daarom zoudenwij graag een

keer vrijblijvend langskomen of live videobellen.

In dit persoonlijk gesprek kunnenwij al je vragen

beantwoorden, de waarde van je woning bepalen en

advies geven.

UWWONING INVERTROUWDEHANDEN

Jeugdprins met hofhouding

Bestuur

B52_010453_2022-2023.indd   20 22-12-2022   10:46Naamloos-1   20 22-12-2022   11:19



#carnaval2020  #terugkijkenopeengeweldigjaar  #tisalweervoorbij  #afscheidnemen  #ex-prinssander

Mij is gevraagd een woordje voor in de carnavals-
krant te schrijven. Alles begon voor mij in novem-
ber 2019 op een goed georganiseerde en vooral 
gezellige prinsbekendmaking. Ik kwam het podi-
um op met mijn eigen liedje en wat mocht ik een 
leuke reacties ontvangen. Mijn familie, vrienden 
en kinderen wisten niet dat ik de prins van Druten 
zou gaan worden. Het was fantastisch om al hun 
reacties te zien. 

Ik heb veel mooie avonden en activiteiten mogen 
meemaken. Het lijkt allemaal heel erg lang geleden, 
maar de pronkzitting is zo’n avond waar ik met 
veel plezier aan terugdenk. Samen met een aantal 
‘collega verenigingen’ hebben we een fantastische 
avond gehad. Ik heb hier echt enorm van genoten. 
Ik kijk ook met veel plezier terug naar het bezoek bij 
carnavalsvereniging de Oelewappers in Zwolle, op 
vrijdag het scholenbezoek en de sleuteloverdracht 
in Horssen. De dag daarna begon het echte 
carnavalsfeest met de kwartjesreut in Druten. Mijn 
dochter Janne op de kar als dansmarieke en mijn 
andere kinderen die even naar me komen zwaaien 
en een kus komen halen terwijl ik boven op de kar sta 
en zij zelf meelopen met hun vrienden in de optocht. 
Jullie mogen best weten dat ik het even te kwaad 
kreeg. Op zo’n moment realiseer je je hoe bijzonder 
het is om deze prinsenrol te mogen vervullen en dan 
ook nog te zien dat je gezin met je meegeniet. 

Op maandag was de reut in ons eigen durp. Wat 
is dat toch mooi en bijzonder. En wat een feest was 
het na afl oop in de tent. Het was het eerste jaar dat 
we het carnavalsfeest weer bij de Gouden Leeuw 
hebben mogen vieren. En dat was een succes! Wat 
hebben we met elkaar genoten! Boy en Tom en al 
hun personeel hebben het ontzettend goed gedaan. 
Ik heb er alle vertrouwen in dat we nog heel veel 
mooie feesten mee gaan maken bij ‘Lamers’. En dit 
alles geldt natuurlijk ook voor de Bogerd. Hier zijn we, 
na een aantal jaren weg te zijn geweest, weer terug 
met onze vooravonden. Alles was super geregeld 
door Niels en al het personeel van de Bogerd. Ik kan 
niet wachten op het jubileumweekend!

Maar om één ding kunnen we niet heen. Ik had 
natuurlijk een hele tijd geleden al afscheid moeten 
nemen van mijn prinsenrol. Maar nee, corona heeft 
roet in het eten gegooid. Opeens lag alles stil…. Niet 
alleen het carnaval, maar alles lag stil. Avondklokken, 
quarantaine, veel zieke mensen en verschrikkelijke 
verliezen die verwerkt moeten worden. Zo ook het 
overlijden van Bep en Wim, twee mannen die voor 
de Blauwe Bok belangrijk zijn geweest. 

Wij hebben er als Blauwe Bok voor gezorgd dat 
we elkaar in deze moeilijke tijd niet uit het oog 
verloren zijn. Er zijn bijvoorbeeld verschillende 
onlineactiviteiten georganiseerd en als het ook maar 
even kon, zagen we elkaar weer. En van dit alles 
heb ik, ondanks deze moeilijke tijd, enorm genoten. 
En toen kwam november 2021. In het jaar dat ons 
55-jarig jubileum gevierd had moeten worden, 
ging twee dagen voor het bekendmaken van de 
nieuwe prins, alles weer op slot. Mijn cape bleef nog 
wat langer in de kast hangen. Maar toen werd het 
februari. Een paar dagen voor carnaval mocht het 
ineens weer. Daar stond ik weer! Met mijn cape op 

het podium bij de Bogerd! We hebben die dagen 
enorm genoten. Eindelijk waren we weer samen en 
eindelijk mocht er weer een feestje gevierd worden. 
Maar aan alle leuke dingen komt een einde. Zo ook 
aan het bizarre ‘Prins-Sander-blijft-nog-een-jaartje-
langer’ verhaal.

Er rest me nog één ding te vertellen. Dat is hoe TROTS 
ik ben! TROTS op onze verenging. Op de Blauwe Bok. 
Wat ben ik blij dat ik al die jaren deel uit mag maken 
van deze fantastische club. TROTS ben ik op jeugdprins 
Sil en jeugdprins Sid. De beide jeugdprinsen waar 
ik het carnavalsfeest mee heb mogen vieren. We 
hebben samen veel leuke momenten beleefd. En 
ik ben blij dat ik dat met deze jongens heb mogen 
doen! TROTS ben ik op de FSHK. De beste kapel uit 
de regio hoort mooi bij ons prachtige durpke Druten. 
Dank jullie wel!

TROTS ben ik op mijn eigen hofhouding. Erik, mijn chef 
de protocol. Met hem ben ik ruim 24 jaar geleden 
mijn carrière bij de blauwe bok begonnen. Samen 
hebben wij al die jaren veel mooie momenten 
beleefd en is onze vriendschap ontstaan. TROTS ben 
ik op Martijn. Mijn blauwe bokken vriendje. Door 
hem zijn we niks, maar dan ook niks, tekortgekomen. 
TROTS ben ik op Maaike en Michel. Onze maatjes 
van Kroatië, tot Spanje, van Tsjechië tot Frankrijk, van 
Hartenjagen tot Keezen en tot de carnaval en terug. 
Ik ben blij dat jullie altijd naast mij staan. TROTS ben 
ik op Femmie. Mijn “schoonzusje” en vriendin. De 
vrouw die in huilen uitbarstte toen ik vroeg of ze mijn 
page zou willen zijn en er altijd voor ons is. En TROTS 
ben ik op Anke. Mijn “allessie” en hofdame. Wat is 
het fi jn dat ze altijd naast me staat en net zo van alles 
geniet als dat ik doe. 

Ik eindig mijn verhaal met jullie allemaal super te 
bedanken voor deze onvergetelijke carnavalstijd! 
Mijn lijfspreuk was “feest mee, maak schik en geniet” 
en ik sluit af met te zeggen; “ik heb gefeest, ik heb 
schik gemaakt en ik heb genoten”.

Liefs,
Prins Sander d´n Urste

Afscheidwoord
Ex Prins Sander d’n Urste

“feest mee, 
maak schik en geniet”

“ik heb gefeest, 
ik heb schik gemaakt 
en ik heb genoten”
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Carnaval 2023!
Team AA+ wenst iedereen een hele 
fijne en gezellig carnaval toe!

Alaaf, alaaf, alaaaaaf!!!

Repareren van moderne 
en antieke uurwerken

(Gratis brengen en halen)

Mobiel 06 51 87 01 39

Senatoren
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#carnaval2020/2022  #terugkijkenopeengeweldigjaar  #tisalweervoorbij  #afscheidnemen  #ex-jeugdprinssil&sid

Wat een prachtige tijd heb ik als Jeugdprins gehad 
en wat heb ik genoten van elke minuut!

Het begon allemaal met het telefoontje naar mijn 
ouders… of ik Jeugdprins wilde worden bij de 
Blauwe Bok…, nou ja dit was mijn grootste wens! 
Iets wat ik al vanaf groep 3 roep. Dus ja natuurlijk 
wilde ik dat… maar eerst moest ik het nog 3 weken 
geheimhouden. Wat was dat moeilijk. Ik wilde het 
natuurlijk gelijk van de daken schreeuwen!

Mijn bekendmaking was een groot feest met al mijn 
familie en vrienden die aanwezig waren en natuurlijk 
ook Prins Sander d’n Urste en zijn hofhouding. Ook 
werd toen mijn eigen hofhouding bekend gemaakt: 
Adjudant Lars, AA-schenker Zep, Chef Protocol Mats 
en mijn twee pages Jada en Norah. Daarnaast 
mocht ik die avond ook aan iedereen mijn eigen 
onderscheiding uitdelen en er werden veel foto’s van 
ons gemaakt.

Die maandag erop toen ik naar school ging, was het 
in de klas bij meneer Roy een groot feest. We liepen 
in de klas en door de gangen van de Kubus de 
polonaise! Die week daarop was de prinsenreceptie... 
ik wist werkelijk niet wat me overkwam! Ik heb toen 
mega veel cadeaus gekregen (echt niet normaal), 
daar hebben we maandenlang snoep van gegeten.
De weken erna hebben we ons gericht op het 
prinsenlied, Arno Peters heeft mij hierbij geholpen. 
Eerst zelf het liedje uitgekozen, Arno de tekst 
aangepast en toen hoefde ik het alleen nog maar in te 
zingen. Het inzingen was best moeilijk en toen kwam 
daarbij natuurlijk ook nog het springen. De eerste 
keren was ik echt buiten adem haha, maar dat ging 
al snel beter. Het liedje opnemen heb ik samen met 
mijn hofhouding gedaan, een supermooie ervaring 
om nooit meer te vergeten.

Tijdens de pronkzitting heb ik mijn eigen liedje voor 
het eerst gezongen en het was meteen een groot 
succes! De volledige zaal feestte mee! Over de 
pronkzitting gesproken… mijn pages Jada en Norah 
hadden een superleuk ABC over mij gemaakt, ik was 
hierdoor erg verrast!

Als Jeugdprins ga je ook veel op bezoek. We zijn 
bijvoorbeeld bij de Kasteelhof geweest en bij ’s 
Heerenloo. Ook waren we uitgenodigd bij Extra 
FM en zijn we live in de studio bij Carnaval Toppers 
in Beneden Leeuwen geweest. Dit was ook een 
geweldige ervaring.

Wat ook ontzettend leuk was en erg indrukwekkend: 
de grote jaarlijkse foto die in de Gelderlander komt te 
staan ‘het Prinsen Treffen’. Zo mooi om te zien!

De Sleuteloverdracht was ook een super avond. Ik 
kreeg de sleutel van het dorp, het echte feest ging 
beginnen. Dit was zo’n geweldig feest dat ik echt niet 
naar huis wilde. Ook heb ik samen met Prins Sander 
d’n Urste alle carnavalswagens bezocht, keileuk 
natuurlijk!

Zelfs bij het uitdelen van de startnummers werd ik 
mee gevraagd, want Prins Sander d’n Urste wist 
inmiddels dat ik geen uitje wilde missen. 

Op vrijdag ging dan het carnaval van start!!! Meneer 
Roy en mijn klas kwamen mij in de ochtend ophalen. 
We zorgden natuurlijk voor wat lekkers, want het 
werd een lange, maar oh zo’n leuke dag. Voor het 
eerst gingen we op de Blauwe Bokken wagen! In 
één woord GEWELDIG en wat heb ik hiervan genoten 
samen met mijn hofhouding. Veel snoep hebben 
we uitgedeeld en heel veel polonaise gelopen in de 
Wielewaal.

Zaterdags klaarmaken voor de Kwartjesreut. Eerste 
gingen we met z’n allen naar het Gemeentehuis om 
de vlag te hijsen en daarna kon de optocht beginnen. 
Mega veel schik op de kar en in de grote feesttent! ‘s 
Avonds afsluiten met frietjes en daarna meteen het 
bed in want de volgende dag vroeg op voor de Kerk.

Zondagochtend gingen we met z’n allen naar de kerk 
en daarna brunchen bij de Gouden Leeuw. Toen was 
daar de maandag... de dag van de grote optocht, 
we mochten nog 1 keer op de wagen. Flink hossen 
en springen, want die wagen moest fl ink op en 
neer schudden en daarna feesten in de Bokkentent. 
Samen met Prins Sander d’n Urste mocht ik de 
prijsuitreiking mee uitreiken van de Maas en Waal 
Reut. Ik mocht de derde prijs doen en wat denken 
jullie... deze was voor Buurtvereniging Boldershof, de 
groep waar ik normaal in mee loop, hoe speciaal is 
dat! Het was in ieder geval een mooi feestje met als 
afsluiting een optreden van mijn eigen lied!

Dinsdagochtend was het vroeg opstaan om de 
boel te versieren. De dag van de brunch en de 
Kindermiddag. Het hele huis vol en eerst lekker 
gegeten. Natuurlijk de polonaise gelopen en daarna 
richting de Bokkenstal voor de Kindermiddag. Ik heb 
samen met mijn Hofhouding en de hele Jeugdraad 
de Kindermiddag geopend. Ook dit was natuurlijk 
een geweldig feest en vooral het confetti kanon, 
dat mag je echt niet missen deze middag… en die 
confetti daar heb je nog maanden plezier van.

Tja en toen kwam toch echt het einde in zicht… De 
Bokverbranding, daar heb ik toch wel een traantje 
moeten laten… Gelukkig was ik niet de enige.

Op woensdag zijn we met z’n allen naar de kerk 
geweest om een askruisje te halen en daarna nog 
wezen haringhappen. Een hele gezellige avond, zo 
gezellig dat ik zelfs de deur op slot heb gedraaid bij 
d’n Optie! Het moet niet gekker worden!

Ik heb van alles enorm genoten en zo’n ontzettende 
mooie tijd gehad als Jeugdprins. Dat wens ik de 
nieuwe Jeugdprins Sid d’n Urste dan ook van harte 
toe. Dan wil ik nu alleen nog mijn Hofhouding, 
Senatoren, Jeugdraad, Wiannekes, Prins Sander d’n 
Urste en zijn gevolg en de Blauwe Bokken bedanken 
voor deze geweldige mooie tijd en alle goede 
zorgen.

En hoop ik over een aantal jaren weer op het podium 
te staan als Grote Prins!!

Dan sluit ik nu nog 
1 keertje af met mijn 
leus...
MET SIL AAN DE TOP 
STAAT HEEL DRUTEN 
OP Z’N KOP!!

Afscheidwoord
Ex Jeugdprins Sil d’n Urste

“Ik heb van alles 
enorm genoten en zo’n 

ontzettende mooie tijd gehad 
als Jeugdprins”

Dit is de eerste keer dat ik in deze krant schrijf, 
en nu denkt u misschien: ‘Maar Sid, je schreef 
er vorig jaar toch ook in?’ Nou nee, dat is niet 
zo, door dat vervelende corona was er vorig 
jaar geen bokkenkrant, wat ik uiteraard erg 
jammer vond.

Het begon voor mij in de week voor de 
herfstvakantie. Toen kwamen Jori en Nadine van 
de jeugdcommissie mij vertellen dat ik Jeugdprins 
zou worden van de leukste carnavalsvereniging 
van ons land.

Helaas ging door corona niet alles door, er was 
geen pronkzitting, receptie of optocht, maar wat 
er wel was, was heel erg leuk, ik heb er erg van 
genoten, met mijn pages Roos en Mille, adjudant 
Brett, chef protocol Teun, schenkers Job en Thijm 
en uiteraard de jeugdraad, en natuurlijk Prins 
Sander d’n Urste met zijn hofhouding, met wie ik 
er ook een groot feest van heb gemaakt.
Wel was er een schooloptocht van mijn basisschool 
De Kubus, de klassieke Blauwe Bokkenwagen 
was er niet, maar er was wel een andere kar, 
die ik met mijn hofhouding en jeugdraad heb 
versierd! We gingen heel Druten door en eindigde 
uiteindelijk op school, op school heb ik er nog een 
heel groot feest van gemaakt met mijn klas, de 
rest van groep 8 en de hele school op het balkon. 
Dat was heel gezellig!

Op de dag van de bekendmaking was ik heel 
erg zenuwachtig, op het moment dat ik mijn 
ananasmasker moest afdoen had ik het volgende 
in mijn hoofd: ‘Doe gewoon alsof je aan The 
Masked Singer meedoet’ en dat hielp. Een paar 
dagen daarna gingen we vlag hijsen bij het 
gemeentehuis. En daarna zouden we naar mijn 
huis vertrekken voor een borrel. Ik dacht dat we er 
rechtstreeks heen zouden lopen, omdat ik er best 
dichtbij woon, maar we gingen met een grote 
omweg, zo hadden we dus toch nog een soort 
optocht!

Ook was er een kerkdienst, die was voor mij wel 
bijzonder, ik ben zelf niet christelijk, en was eigenlijk 
nog nooit echt in de kerk geweest maar het was 
erg bijzonder. Op de dag van de kindermiddag 
moest ik naar de burgemeester samen met 
de andere Jeugdprinsen en Prinsessen van de 
gemeente Druten om de sleutel van het dorp te 
ontvangen, ik had de andere Jeugdprinsen en 
Prinsessen nog niet echt leren kennen, maar dat 
vond ik erg leuk.

Gelukkig ging de Kindermiddag wel door, en dat 
was helemaal een groot feest! Ik heb daar toen 
een klein afscheidswoordje gedaan, omdat het 
toen bijna klaar was.

Kortom: dit was de leukste en gezelligste carnaval 
die ik ooit heb meegemaakt, en aan iedereen die 
daar aan heeft geholpen: Bedankt!

En dan nog een 
keer mijn lijfspreuk: 
Jeugdprins Sid d’n 
Urste zorgt voor veel 
plezier en lol, want in 
dit 55e bokkenjaar, is 
niks te dol!

Afscheidwoord
Ex Prins Sid d’n Urste
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Administratie, belastingaangiften  
en jaarrekening 

zowel zakelijk als particulier 
 

 
www.gelre-advies.nl 

 

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

info@gelre-advies.nl 

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

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

Koningsweg 21  6655 AA  Puiflijk
tel: 0487-514157  email: info@wsmbouw.eu
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Wijchen
T 024 - 6421746

www.jansenbouwontwikkeling.nl

Ontwikkeling en realisatie van woningbouwprojecten

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

Kom en bewonder
onze collectie!

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

Dit jaar doet Cafe Vrienden de deuren open om lekker ouderwets 

lekker 4 dagen feesten en zui........... en nog eentje.

www.cafe-vrienden.nl
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ZORG VOOR VASTGOED

Wij wensen u een 
fijne carnaval!

BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING 
HOFLEVERANCIER

www.kuypers.nl

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

outdoorspecialist.nl

Een beter gemiddelde begint 
bij een biljartbril

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

 

 

Wij wensen iedereen een fijne Carnaval! 
Kom heerlijk haringhappen op 

6 maart 2019 

 

woensdag 22 februari 2023
Verras Uw vrienden of zakenrelaties, geef een etentje weg!

U bepaald zelf de waarde van onze Optie cheque.
Openingstijden woensdag t/m vrijdag vanaf 16.00 uur

Zaterdag t/m maandag vanaf 12.00 uur, dinsdag gesloten.
Hogestraat 5 6651 BD Druten

Telefoon 0487-523931 www.dn-optie.nl  e-mail: info@dn-optie.nl
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10 vouchers
Carwash Druten

t.w.v. € 170,00 
nr. 2667 - G. Worm 

Pulsar 
dameshorloge

van Woerkom juweliers 
t.w.v. € 145,00

nr. 2503 - C. de Louw 

Dinerbon
De Gouden Leeuw

t.w.v. € 100,00  
nr. 3480 - G. van Tintelen 

4 x 2 entreekaarten
carnaval

t.w.v. € 80,00
nr. 2632 - R. Nass 

Bon
Blokker Druten

t.w.v. € 35,00 
nr. 62 - F. Kemming 

Dinerbon
Bogerd Druten
t.w.v. € 25,00

nr. 745 - A. Brouwer 

1 maand sporten 
+ inschrijfkosten

Fitnessclub Druten 
t.w.v. € 65,00

nr. 2779 - van Rosmalen 

5 vouchers
Carwash Druten 

t.w.v. € 77,50 
nr. 2638 - H. Hendriks 

6

7

#andthewinneris  #loterij  #deblauwebok  #mooieprijzen  #donateurs  #doordeprinsthuisbezorgd

1 2

4 5

Prijzen worden door Prins Frank bij U thuisbezorgd!

Bon
Top 1 Toys Druten

t.w.v. € 15,00
nr. 230 - G. Visschers 

9

3

8

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.
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Nijverheidsweg 8j, 6651 KS Druten
T 0487 - 51 50 25 | E info@mathijsblomautoservice.nl
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Kwartjesreut 2020
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WIJ WENSEN
IEDEREEN EEN 
FANTASTISCHE
CARNAVAL.

www.bogerddruten.nlbogerddruten BogerdDruten

autobelettering  reclameborden wandvisuals
  lichtreclame  spandoeken en frames
posters  ontwerp  FC print  drukwerk

interieurs  behang  carwrapping

Blij zijn we met de samenwerking en 
overname van BJ belettering. We vullen 
elkaar aan en blijven mooie dingen 
maken. Kunnen wij iets voor je doen? 
Bel of mail ons. We helpen je graag!

Rebo Reclame
Industriestraat 4, Huissen
info@reboreclame.nl
T 026-3250199

www.reboreclame.nl

LAURANT TOTAALBOUW
www.lauranttotaalbouw.nl
info@lauranttotaalbouw.nl
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#jubileumweekenddeblauwebok  #56jaar2023  #spectaculaireoptredens  #eengrootfeest
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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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