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Voorwoord

Ik geniet nu al volop van het Prinsschap samen met mijn Hofhouding. We kunnen niet
wachten op wat er allemaal nog komen gaat.
Mijn hofhouding bestaat uit Adjudant Andres, waar ik al vele jaren carnaval mee vier bij de
Hutstûrm. Mijn Pages zijn mijn vrouw Suzan en Laura, de dochter van de Kastelein. Met mijn
maat Hent als Drankmeester, mijn 3 Prinsesjes Eva, Kim en Roosmarijn én de Superfans
Alice, Jorn en Monique gaan we er een spetterende carnaval van maken!
Samen met de Torenuilen en de Jeugdprinsen Jan en Corvin met hun Hofhoudingen en raad
gaan we een prachtig feest bouwen. Aan hun enthousiasme zal het niet liggen! Om er een
nog mooier feest van te maken hebben we de steun van heel Pufluk nodig, wij hopen jullie
dan ook allemaal te mogen begroeten tijdens deze carnaval.
Het doet me wel beetje pijn om de Hutstûrm voor een jaartje te verlaten, maar wat ben ik
trots als ik ze zie lopen door de straten!

Jan

Corvin

Ik vind het superleuk om deze carnaval jeugdprins te
zijn! Na een gezellige, maar ook spannende, bekendmaking was ik enorm blij dat ik als jeugdprins Jan
tevoorschijn mocht komen en de scepter mag overnemen van mijn neef Dorus. Het was een gigantisch
mooi begin van het carnavalsseizoen!
Samen met adjudant Tom, pages Famke en Denise en de
hele raad van ’t Geerke gaan we knallen op alle carnavalsfeestjes! De eerste polonaises hebben we al gelopen
en ik hoop dat er nog veel gaan volgen! En natuurlijk
ook met jeugdprins Corvin en zijn hofhouding!
Dan zal ik nog kort wat over mezelf vertellen: ik ben
11 jaar en zit in groep 8 van bassischool ’t Geerke, dat
is super gezellig! Verder voetbal ik bij SCP in de D2,
samen met jeugdprins Corvin. Carnaval vier ik al
11 jaar bij cc de Hutstûrm, net als prins Harold,
adjudant Andrès en page Suzan. Prins Harold,
hartstikke leuk dat wij nu samen prins zijn en over het
Uilengat mogen heersen!
En dan tot slot mijn leus:

Alaaf!
Prins Jan

Schik make met
z’n allen,
da’s carnavallen!

Prins Harold d’n Urste

Ik ben Jeugdprins Corvin van de Torenuiltjes.
Na een spannende stemmingsronde op de school ben ik
uitgeroepen tot Jeugdprins.
Mijn hobby’s zijn gamen en voetballen bij vv SCP D2.
Carnaval zit in mijn bloed, mijn vader en moeder vieren
al jaren carnaval bij CV de Torenuilen.
Na precies 40 jaar volg ik de peetoom van mijn vader op
die in 1975 en 1976, Prins Jo d’n Urste was van CV de
Torenuilen,en mijn tante Wilma die jeugdprinses was in
1984. Samen met de Hofhouding van Jeugdprins Jan en
de Hofhouding van Prins Harold d’n Urste gaan wij er
een super carnaval van maken.
Na alle voorbereidingen en het instuderen van het
Prinsenlied staan mijn Adjudante Fem en Pages Danicia
en Lorenza te trappelen om te gaan feesten.

Alaaf, Alaaf, Alaaf
Prins Corvin

Oost, West, Zuid
of Noord
vier met Prins Corvin
Carnaval
zoals het hoort.

Beste Torenuilen,
Al weer een jaar voorbij. Wat gaat de tijd toch snel.
Vorig jaar werden er grenzen verlegd en stond er een
Deestenaar aan het roer van ’t Uilenrijk. Die heeft
bewezen dat grenzen er niet toe doen. En dat alles
mogelijk is. Dat geldt ook voor ons als gemeente. Wij
werken al op veel vlakken samen met onze buurgemeenten en hopen die samenwerking de komende
jaren te intensiveren. Misschien wordt het wel ooit één
groot Maas en Waal.
Maar voorlopig zijn wij nog één grote gemeente
Druten, bestaande uit vijf prachtige dorpen met ieder
hun eigen karakter, met ieder hun eigen prins of
prinses carnaval en met ieder hun eigen carnavalsfeest en optocht. Dat bewijst maar weer hoe groot
de saamhorigheid is binnen deze dorpen. Dat geldt
zeker ook voor Puiflijk. Elke keer wordt ik weer aangenaam verrast door de mooie initiatieven die er zijn. Blijf

We gaon schik maken met mekaar,
Dan wordt het een mooi jaor! Da witte!
Alaaf!

Hallo Uilen en
Uilinnen,
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Het was een flinke opgave om dit alles maandenlang geheim te houden, maar het was een super
leuke tijd. Het was leuk om te vergaderen op
geheime locaties, om alle speculaties tijden de
Puflukse kermis aan te horen en om samen, met
de toen nog geheime Hofhouding, carnaval officieel te openen op de 11e van de 11e in
Maastricht op het Vrijthof. Eindelijk mag iedereen nu weten dat ik de Prins van Pufluk ben!
Zondag 15 november mocht ik tijdens de mooie Prinsbekendmaking in een volle zaal Mulders
uit die prachtige uil tevoorschijn komen. Wat een belevenis! Wat een hartelijke reacties!
Ontzettend bijzonder! De dagen daarna heb ik in een soort roes geleefd.

Jeugdprins

Beste Uiltjes
en Uilinnekes

Beste Uilen en Uilinnen,
Hier ben ik dan, Prins Harold d’n Urste!
Het is voor mij een grote eer om Prins van Pufluk
te mogen zijn, ik ben er dan ook kei trots op.

Jeugdprins

vooral op die voet doorgaan. Maar blijf ook over de
grenzen kijken. Dan weet ik zeker dat carnaval dit jaar
weer een onvergetelijk feest voor u allen wordt.

Alaaf

Lucien van Riswijk,
Burgemeester

Woordje van de ex-prins
GAS D’R OP;
DA WITTE!
www.luuxlicht.nl

Shell Druten

Koekoek 21
6651GP Druten
0487-518186

k i n d e r op va n g

V-Power brandstof, Airmiles,
moderne complete shop,
Textiel Carwash, zelfwassers, etc...

www.shelldruten.nl

Transporten - Verhuizingen - Opslag
T 0487-512 121 - www.huismantransport.nl

Torensingel 7
Puiflijk
0487-515495

Slink 14
Puiflijk
0487-515310

Gevraagd ben ik als ex-prins een laatste woordje te
schrijven aan jullie. Een dankwoord vanuit ons als Hofhouding en mijzelf in het bijzonder aan het geweldige
carnavalsvierende Pufluks en Pufluk-Noordse volk,
alle carnavalsgroepen en alle Torenuilen en Torenuilenvrouwen: wát een ervaring voor zo’n jong stel als wij!
Wat hebben wij jullie steun gevoeld en hebben wij
volop genoten van iedere festiviteit, iedere stap, iedere
seconde, en in het bijzonder van alle aanwezige jeugd
die vol overtuiging voorop ging in de carnavalsmassa… Tevens een genot om twee enthousiaste
jeugdprinsen in Dorus en Julian aan de zijde te hebben gehad! Let maar op mijn woorden, Dorus en
Julian komen er aan! Maar laten we ook hun adjudanten, pages en jeugdraden niet vergeten, ook zij
straalden de hele carnaval lang! Genoten heb ik ook
van de muzikale ontwikkeling binnen ‘de grote raad’.
Wat begon als een grap werd al gauw werkelijkheid:
Harm ‘Duracell’ Megens werd gedreven in zijn
enthousiasme en liep al gauw op kop met de
Torenuilen-trommel, overal ging deze mee naartoe.
Benieuwd welk instrument er dit jaar bij komen gaat…
Ik wil carnavalsvereniging De Torenuilen bedanken
voor deze geweldige kans, ik heb genoten, gevierd
en schik gemaakt. Een bewogen jaar met een lach
en een traan, maar deze ervaring pakken ze mij nooit
meer af! Vanaf hier ook een grootse dank aan mijn
ouders John & Henny, mijn eigen carnavalsclupke
Nie Wauwele en aan mijn geweldige Hofhouding die
mij allen door dik-en-dun (ja dit is er eentje) gesteund
hebben: adjudant Ruben, pages Malou & Margje,
drankmeester Grad en Hofnar Tim KEI BEDANKT
VOOR ALLES!!! Nu is dan de tijd om de scepter door
te geven aan mijn opvolger, aan alles komt een einde.
Hoe dan ook ben ik er van overtuigd dat Prins Harold

en zijn gevolg er ook een knalfeest van gaan maken
en wens hen een fantastisch carnavalsfeest toe!
Vooruit, nog één keertje dan:

HIEPERDEPIEP…… ALAAF!!!
A-Meezing Sunday
‘Look-a-like edition’
ZONDAG 7 FEBRUARI,
Staat onze Puflukse avond in het teken van
‘LOOK-A-LIKE’!
Droom je van een baan bij de politie of in de verpleging,
dan is dit de avond om jezelf te presenteren in een
mooie outfit.
Het kan niet gek genoeg en alles mag, ook als je gewoon
als jezelf wil gaan!
Natuurlijk hebben wij voor de meest ludieke
LOOK-A-LIKE een leuke bokaal.
Net als in voorgaande jaren hebben wij een SURPRISE
ACT in petto.
Dit spetterende optreden zal geheel aansluiten op onze
LOOK-A-LIKE avond.
De aanvang van de avond is 21:00 uur, en de entree
is vrij. Dus mocht je nog twijfelen over een leuke invulling voor carnavalszondag, is dat nu niet meer nodig!
Namens de zondagavondcommissie en C.V. De
Torenuilen heten wij jullie van harte welkom in onze
residentie ‘Zaal de Linde’.

Woordje van
d’n Vurzitter eiges
Beste Uilen en Uilinnen,
Wat een super verrassing!!
Neen, niet de prinsen. Daar was ik wel van op de
hoogte, die zoek ik namelijk altijd zelf mee uit ;)
50 jaar Torenuilen en dan zo geëerd worden:
de Gouden uil voor mij. Wat ben ik trots!
Sinds 2000 lid van de Torenuilen en sindsdien ook
altijd in het bestuur gezeten. Eerst als secretaris en
nu al jaren als voorzitter. Voor mij is dat eigenlijk heel
normaal. Een vereniging kan namelijk niet zonder
vrijwilligers. Vrijwillig; dat zijn we ten slotte allemaal
bij de Torenuilen.
De uitreiking van de Gouden uil tijdens de prinsbekendmaking was wel een kippenvelmomentje, zeg.
Ik wil jullie allemaal bedanken voor dit prachtige
gebaar en voor de waardering die daarbij hoort. Iedereen bedankt voor alle felicitaties, mede namens Hetty.
Dit motiveert mij om nog jaren door te gaan met de
organisatie van het Puflukse carnaval. Puiflijk bedankt!
Dan snel naar onze prinsen. Allereerst was er het afscheid van onze jongste prins ooit. We hebben met
z’n allen een fantastisch 50e jaar beleefd onder aanvoering van een hele jonge hofhouding. Natuurlijk

gaat Joey met z’n hofhouding terug naar hun eigen
carnavalsgroep Nie Wauwele maar het is toch
prachtig om te zien dat ze ook binnen de Torenuilen
blijven. NWP bedankt voor het ‘lenen’ van jullie
NWP-ers.
Carnaval in Puiflijk leeft. De prinskandidaten stonden
deze zomer bij me in de rij. Uit de groepen is er voldoende animo om prins van de Torenuilen, prins van
Puiflijk te worden. Dat is geweldig om mee te maken.
Of het nu gaat om de Koosjes, Toeternietoe, Bad
Boys, Buitenlui, Blikvangers, Kennie Moier of welke
groep dan ook; jullie komen ongetwijfeld allemaal aan
de beurt om eens de prins te mogen leveren.
We hebben dit jaar gekozen voor Prins Harold d’n
urste. Samen met z’n carnavalsmaot Andres en de
pages Suus en Laura en drankmeester Hent wordt
het een prachtig jaar. Daar heb ik alle vertrouwen in.
Samen met de nieuwe jeugdprinsen Jan en Corvin
van de Torenuiltjes en hun hofhoudingen en raad van
elf gaat dat helemaal goed komen. Maar liefst twee
prinsen uit carnavalsclub d’n Hutsturm; een grote en
een jeugdprins. Carnaval kan voor hen nu al niet meer
kapot.
Ik wens de prinsen, alle Torenuilen en alle andere
carnavalsvierders heel veel schik toe.

Alaaf, Wally Janssen
OnderhOud

Gouden uil voor
d’n vurzitter eiges
Tijdens de prinsbekendmaking werd voorzitter Wally
Janssen blij verrast door de uitreiking van de Gouden
uil. Al vele jaren wordt door de carnavalsvereniging de
Zilveren Uil uitgereikt. Deze wordt weggegeven aan
iemand of een groep personen die iets betekent voor
Carnaval in Puiflijk, voor de Torenuilen of voor het dorp
Puiflijk. Afgelopen jaar ontving de familie Mulders deze
trofee (zie elders in deze courant).
De anekdote spreekt over de Zilveren uil van Nel van
Leeuwen. Die uil werd door haar afgestaan aan wijlen
burgemeester Geurts tijdens zijn afscheid van de
gemeente Druten. Daarmee is de traditie van de
uitreiking van de Zilveren uil ontstaan. Nel heeft het
eerste (vervangende) exemplaar ontvangen in 2009
tijdens het 44 jarig bestaan. Na de dood van burgemeester Geurts en zijn vrouw gaf de familie de uil
terug. Oud prins Frank was de gelukkige. Groot was

repArATie

Garage Van Woezik
Kattenburg 24, 6651 An druTen
T: 0487 - 512333

dan ook de verrassing toen bleek dat het origineel
geen Zilveren maar een Gouden exemplaar was,
hilariteit alom.
Uit handen van deze spreekstalmeester ontving
Wally de Gouden Uil als dank voor zijn inzet voor
het Puiflijkse carnaval. Al meer dan 15 jaar, samen
met Hetty, één van de dragende krachten van de
Torenuilen. De originele Gouden uil is weer terug waar
hij hoort: in handen van de Torenuilen, in handen van
de voorzitter!

Wist u dat ...
... Welkom bent op ons tweede terras aan de Maas?
... Ook pannenkoeken kunt afhalen?
… U jarigen blij maakt met onze cadeaubonnen?
… Pannenkoeken bakken op locatie?

Fam Mulders wint de
Zilveren Uil 2015
Tijdens de 50+ middag ontvingen Antoon, Miranda en
Laura Mulders uit handen van de voorzitter de Zilveren
Uil 2015. Het afgelopen jaar was een speciaal jaar voor
CV de Torenuilen want ze bestonden dit jaar 50 jaar. Een
speciaal jaar dus ook een speciale ‘winnaar’. Carnaval in
het Uilengat begon in de Lier met prins Adriaan. Een
aantal jaren later haalde Wim Mulders carnaval naar
Zaal de Linde. En dat is sindsdien onze eigen Residentie.
Een uilennest voor alle Torenuilen! De Torenuilen kunnen
hier altijd terecht.
De Torenuilen waarderen het enorm wat Antoon en
Miranda voor het bestuur, voor de carnavalsvereniging
en voor Puiflijk doen. Als blijk van waardering voor al die
jaren, voor alle hulp, voor alle sponsoring, voor alle
financiële ondersteuning. Het bestuur was dan ook
unaniem in haar keuze. Alle eer gaat naar de familie
Mulders, de terechte ‘winnaars’ van de Zilveren uil.

Personalia
Oud en Nieuw

RvE: Danny de Leeuw is dit jaar nieuw in de Raad
van Elf. Hij komt over van carnavalsclub Kennie Moier.
OvO: Prins Joey is na zijn afscheid als prins van de
Torenuilen opgenomen in de Orde van Oud Prinsen.
Senaat: Ruben Schiks is na zijn adjudantschap bij
prins Joey toegetreden tot de Senatoren.
Wij wensen Joey, Ruben en Danny heel veel schik toe
bij onze vereniging.
Helaas hebben onze senatoren Tonnie van Deursen
en Roger Heijnen besloten om te stoppen. Tonnie was
ruim 13 jaar lid van de Torenuilen. Roger was zelfs
nog 3 jaar langer lid van onze club. Daarnaast is ook
Natasja van Oijen gestopt. Zij was 6 jaar lid van onze
vereniging.
Wij bedanken Natasja, Tonnie en Roger voor in totaal
35 jaar inzet, gezelligheid en plezier.

… U altijd slaagt voor een alternatief?
… U gluten-, koemelk- en lactosevrije pannenkoeken
kunt bestellen?
…U ook bij ons met uw privéfeestjes altijd slaagt?
… Als u bij ons eet,
we allebei niet verhongeren?

Maasdijk 12 Appeltern tel. 0487 50 23 39 info@t-sprookjeshof.nl www.t-sprookjeshof.nl

Met een gerust hart op stap?
Laat Mirac uw ICT verzorgen!
www.mirac.nl

Raadhuisstraat 37A
6651 BZ Druten
T 0487 518 510



Geert Vink / Houtsestraat 22a / 6655 AR P
Tel. 0487-515436 / GSM 06-23994491
vink-puiflijk@zonnet.nl / KvK 11068105 /

Jubilarissen

Gecertificeerd lasser van
Staal, rvs, duplex, leidingen

Peter en Anita Groenen zijn dit jaar 11 jaar lid van
onze carnavalsvereniging. Sinds de uitverkiezing van
Peter tot Prins carnaval in 2005 is hij samen met zijn
zwager en rechterhand Henry bij onze vereniging
gebleven. Dus ook Henry en Anja van Kessel zijn dit
jaar 11 jaar lid.
In 1991 trad José Balk toe tot onze vereniging. Zij is
dit jaar maar liefst 25 jaar lid van onze club. Ondanks
dat dit geen carnavalsjubileum is, vinden wij dit zeker
de moeite waard om ook hier even bij stil te staan.
Wij feliciteren onze jubilarissen tijdens de 50+
zittingsmiddag. Heel hartelijk gefeliciteerd!

Houtsestraat 22a, 6655 AR Puiflijk, Tel. 0487-515436
GSM 06-23994491, E-mail: vink-puiflijk@zonnet.nl

Colofon
Redactie:

Specialist in voegafdichtingen
Alle voorkomende kitwerkzaamheden voor
aannemer en particulier. Tevens chemisch
bestendige voegen en epoxy voegwerk.
Slootsestraat 9 - 6655 AJ Puiflijk
Tel. ( 0487) 51 90 04 - Fax (0487) 51 46 12

Heufke 14, 6651 JR Druten, T (0487) 51 41 30
secretariaat@torenuilen.nl, www.torenuilen.nl
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Energieweg 1
6651 KT Druten
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info@matom.nl
www.matom.nl

PROGRAMMA 2016

MACHINES VOOR
BOUW-,STRAATEN TUINWERK

(Activiteit H Dag & Datum H Aanvang H Locatie)

Pronkzitting
Zaterdag 23-01-2016 H 20.00 uur H Residentie

Jeugd Sleutel Uitreiking
Zaterdag 30-01-2016 H 19.00 uur H Afferden

Voor bruiloften, feesten
en partijen van 25 tot
225 personen.
Ook voor bedrijfspresentaties, cursussen,
Frank de Jong beurzen, koffietafels,
Koningsweg 12 jubilea, trainingen en
6655 AC Puiflijk vergaderingen.
0487 - 51 55 51
06 - 511 681 00
info@horecadelier.nl Sfeervol, ongedwongen
www.horecadelier.nl en gezellig!

50+ Zittingsmiddag
Zondag 31-01-2016 H 14.30 uur H Residentie

Sleuteluitreiking
Vrijdag 05-02-2016 H 20.00 uur H Afferden

Vlaggenparade / Uilontsteking
Zaterdag 06-02-2016 H 14.00 uur H Oude Toren

Optocht
Zaterdag 06-02-2016 H 14.11 uur H Oude Toren

A-Meezing-Sunday Look-a-Like
Zondag 07-02-2016 H 21.00 uur H Residentie

SPORTEN VANAF

Maas en Waal Reut
Maandag 08-02-2016 H 13.00 uur H Druten

Uilskuikenbal met bellenparty
Dinsdag 09-02-2016 H 13.30 uur H Residentie

Aswoensdag
Woensdag 10-02-2016 H 19.00 uur H Kerk

Haringhappen
Woensdag 10-02-2016 H 20.00 uur H Café Residentie

Wauwelkousenfestival

tel: 024 - 677 21 93

Zaterdag 27-02-2016 H 20.00 uur H Residentie

www.tuincentrumbull.nl | info@tuincentrumbull.nl

Hogestraat 7 Druten
0487-514827
www.stomerijodinette.nl





PER MAAND

WWW.SPORTCENTRUMFLASH.NL

Dinsdag 09-02-2016 H 00.00 uur H Oude Toren

Van Heemstraweg 82
6641AG, Beuningen

€ 19,50
INDUSTRIEWEG 41A DRUTEN 0487 - 51 24 70

Uil doven
Tuincentrum Bull

SPORTCENTRUM

Energieweg 71 Nijmegen
(024) 37 41 577
www.klokbouw.nl

Van Kol Friture Puiflijk
Het juiste adres voor al uw:
• Friet
• Snacks
• Kinderfeestjes
• Catering
Voor al uw feesten en partijen kunnen
wij met onze snackwagen voorrijden!
Tel: 06 - 440 779 94
Koningsweg 10 • 6655 AC Puiflijk • Tel: 0487 - 515 869

Jeugd
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De Torenuiltjes in Puiflijk beginnen langzaam maar zeker meer vorm en kleur te krijgen dankzij
de vele lege flessen, sponsoren en donateurs @p;-) maar ook de ouders en kinderen van de
jeugdraad van het afgelopen jaar moeten zeker niet vergeten worden. Dankzij hun heeft de
complete jeugdraad nieuwe steken en is er een geweldige mooie jeugdprinsenwagen van
de Torenuiltjes gebouwd. Hulde daarvoor!

Elke wijze uil begon als uilskuiken.... Een gezegde om over na te denken....
Soms maken we de grote wijze wereld veel te ingewikkeld en vergeten we waar het in essentie
over gaat; het leven is een feestje, maar je moet wel zelf de slingers ophangen.
Herontdek het kind weer in je en laat je lekker gaan tijdens de carnaval in ons durpke Pufluk
(of... vooruit dan maar... ergens anders). Verkleed je als je jeugd idool of als superheld, doe eens
gek, laat je eens lekker gaan en bekijk de wereld weer door uilskuikenogen.
De wereld wordt er een stukje kleurrijker en mooier van.

Alaaf!

ALAAF
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