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Prins Niels d’n Urste 

 

Beste uilen, uilinnen, 

 

Het wachten is voorbij! Carnaval 2023 staat voor de deur! 
Het wordt de carnaval waarin we weer samen, met alles en 
iedereen, het mooiste feest van het jaar gaan beleven. Een 
volle zaal, straten die versierd zijn maar bovenal de terug-
keer van onze geliefde optocht. Ik kan niet wachten om 
trots bij de Oude Toren het startschot van het carnaval in 
Puiflijk te mogen geven.  

Trotst ben ik overigens al bijna één jaar als Prins van Puiflijk 
en C.V. De Torenuilen. Een grandioze prinsbekendmaking 
vlak voor de toch nog onverwachtse carnaval van afgelopen 
jaar hee  mij een uniek extraatje gegeven. Net zoals afge-
lopen jaar zwaai ik samen met adjudant Michael, pages Iris 
en Sanne, drankmeester Gerald en de meer dan enthousi-
aste Jeugdprins Joes en gevolg de scepters over het Uilen-
rijk. Ex-prins Harm en Ex-jeugdprinses Femme nog een 
shout-out naar jullie, jullie zijn er MAXIMAAL voor gegaan.  

Het enthousiasme van jullie lieve uilen en uilinnen zorgt 
ervoor dat wij als ho ouding staan te springen op wat nog 
komen gaat. Het was genieten om jdens het 11de van de 
11de feest, samen met alle groepen en verenigingen, onze 
nieuwe residen e te mogen openen! We kunnen met ze 
allen wederom trots zijn!  

Voor iedereen die aan het bouwen, knutselen en fröbelen 
is, ZET HEM OP! Het kan niet anders dan dat er dan een 
geweldige optocht voorbij trekt op 18 feb. 2023. Ik ver-
wacht unieke crea es want we hebben ten slo e allemaal 
extra lang de jd gehad om iets te creëren.  

Trots, enthousiast en samen: de kernwoorden van het afge-
lopen jaar, maar zeker ook voor het bomvolle programma 
dat komen gaat. Geniet van het carnavalsjaar met alles en 
iedereen uit Puiflijk, want…. 

 

HetÊgeeÊpasÊgoedÊalsÊgeÊhetÊsamenÊdoet! 

 

PrinsÊNielsÊ
d’nÊUrste 

Zilveren Uilen 

 

Afgelopen jaar hadden we niet één Zilveren Uil, maar 
twee! Door de coronajaren zijn we niet eerder in staat 
geweest om deze uit te reiken. 

Tijdens de Prinsbekendmaking van Prins Niels op carna-
valsvrijdag kreeg Ruben Schiks de Zilveren Uil 2021 uit 
handen van onze voorzi er Henry van Kessel. Ruben 
kreeg hem onder andere voor zijn inzet jdens de tot-
standkoming van ons jubileumboek ‘Van Pöökenaren tot 
Torenuilen, carnaval in Puiflijk wordt geboren’ en ook al 
het vrijwilligerswerk in Puiflijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Zilveren Uil 2022 werd uitgereikt aan Claudi van de 
Pol. Tijdens haar afscheidsmiddag werd ze door alle Dan-
cing– en Mini-Stars in het zonnetje gezet en mocht onze 
voorzi er Henry van Kessel de Zilveren Uil aan haar over-
handigen voor haar jarenlange inzet voor onze dansgar-
des. 





Jeugdprins Joes d’n Urste 

 

Ik ben Joes van Zandvoort en zit in groep 8 van ‘t Geerke. Ik 
ben 11 jaar en woon in Druten. Mijn hobby’s zijn keepen en 
kickboksen. Ik vond de jeugdprins(es) bekendmaking erg 
spannend. Ik ben erg blij dat ik de jeugdprins van de Toren-
uiltjes mag zijn en ik ben er ook erg trots op! Ik heb super 
veel zin om samen met adjudant Tijme, pages Lo e en Sara 
en de raad er een onvergetelijk carnavalsjaar van te maken. 
Alaaf! 

Ten 1e: Dat jullie hier naar toegekomen zijn, vind ik fijn, ik 
ben er trots op om de jeugdprins van de Torenuiltjes te zijn. 

Ten 2e: Keepen is mijn lust en mijn leven, maar nu ga ik een 
hele mooie jd als jeugdprins beleven.  

Ten 3e: Mijn pages, adjudant en jeugdraad zijn top, samen 
gaan we in de polonaise voorop.  

Ten 4e: Niets moet, alles mag. Carnaval vieren doe je met 
een lach!  

Ten 5e: De playsta on berg ik even op, en ga met jullie in 
de polonaise voorop.  

Ten 6e: Mijn lievelingseten is kibbeling en friet, dus ik weet 
zeker dat ik jdens de carnaval weer volop geniet.  

Ten 7e: We gaan feesten tot in de late uren, en laten ons 
zeker niet vroeg naar bed toe sturen.  

Ten 8e: De optocht in Puiflijk is al jd top, wij bekijken hem 
dit jaar vanuit hogerop.  

Ten 9e: Aan huiswerk en school word niet gedacht, wij 
gaan feesten op volle kracht!  

Ten 10e: Hopelijk kunnen wij gaan knallen zonder al teveel 
corona gedonder.  

Ten 11e: Dit is alweer het einde van de 11 zinnen, laat de 
carnaval voor de 
Torenuiltjes maar 
beginnen!  

PuiflijkÊ opÊ z’nÊ kopÊ
metÊJoesÊvoorop!Ê 

 

Voorwoord 

 

Beste Torenuilen en Torenuiltjes,  

Het is december als ik dit woordje schrijf. En ja, het ziet 
ernaar uit dat carnaval 2023 weer als vanouds gevierd 
kan worden. Hoe fijn is dat! De afgelopen jaren beheerste 
corona ons leven flink. Ook carnaval, deze mooie en ge-
liefde tradi e, kon helaas niet of maar heel beperkt door-
gaan. Een groot gemis voor alle carnavalsfans. Maar ook 
in deze jden hebben jullie laten zien dat jullie als carna-
valsvereniging veerkrach g, crea ef en posi ef zijn. Wat 
heerlijk om dan nu weer samen met dorpsgenoten carna-
val te vieren. Ik vind het mooi om te zien hoe carnaval 
mensen samenbrengt. Het is lichtpunt in de donkere win-
ter, een feest van verbroedering en samen plezier maken. 
En dit soort momenten zijn heel belangrijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben blij dat ik dit voorwoord mag schrijven. Het is de 
laatste keer dat ik dit als waarnemend burgemeester van 
gemeente Druten kan doen. Zo kan ik jullie vast allemaal 
heel veel plezier en een fantas sch carnaval wensen. De 
carnavalsagenda is alweer goed gevuld met de pronk-
zi ng in januari, de belangrijke sleuteloverdracht, de 50+ 
middag, het scholenbezoek en natuurlijk de optocht met 
de prijsuitreiking. Heel veel moois om de komende perio-
de naar uit te kijken. Jullie verkleedpakken mogen weer 
van zolder en er wordt vast al weer flink geknutseld en 
gebouwd om in februari weer samen feest te vieren. Dat 
klinkt goed, toch? 

Beste Prins Niels, Jeugdprins Joes en alle Torenuilen en 
Torenuiltjes, ik wens jullie een prach g carnaval én na-
tuurlijk veel mooie carnavalsfeesten in de jaren die nog 
mogen volgen.  

Alaaf! 

BurgemeesterÊCorryÊvanÊRhee-OudÊAmmerveld 



De Vurzitter eiges 

Beste Uilen en Uilinnen,  

Het afgelopen jaar was wederom geen gemakkelijk jaar. Corona dreigde bijna weer een spelbreker te worden. Gelukkig hebben 
we het afgelopen jaar toch nog een feestelijk programma neer kunnen ze en. Twee mooie Prinsbekendmakingen, een sponta-
ne avondoptocht, een gezellige zaterdagavond en een druk bezochte kindermiddag.  

De afgelopen periode stond in het teken van afscheid nemen.  

19 Maart 2022. Het Wauwelkousfes val. Dit was de laatste Torenuilenac viteit in Residen e De Linde. Vanaf 1974 was De Lin-
de het kloppend hart van het Puflukse carnaval. We hebben afscheid moeten nemen van ons zo vertrouwde stekkie. Ik wil An-
toon en Miranda nogmaals bedanken voor hun gastvrijheid.  

Zo hebben we afscheid genomen van twee energieke Hoogheden, Harm en Eva. Mensen, nog super bedankt. We hebben wel 
hun opvolgers bekend kunnen maken jdens 2 prach ge bekendmakingen. Prins Niels en Jeugdprinses Femme. Femme, wat 
heb jij het goed gedaan en dat in zo'n bijzonder jaar. Samen met jouw hele Gevolg hebt je van alles genoten!  

We hebben ook afscheid genomen van Claudi. Ze hee  de Stars vele jaren onder haar hoede gehad. Ze hee  dan ook terecht 
de Zilveren Uil gekregen.  

Maar gelukkig zi en de Torenuilen niet s l. Het belangrijkste is dat we een nieuwe residen e 
hebben in de vorm van Horeca De Lier. Nou ja, nieuw... We zijn weer terug op het oude nest. 
Natuurlijk wordt het spannend, maar de afgelopen jeugdprinsbekendmaking en het geweldige 
11e van de 11e feest in een prach g versierde zaal geven hoop voor de toekomst. Ik wens 
Frank dan ook een vruchtbare jd toe met de Torenuilen. Verder hee  onze courant een ander 
jasje gekregen. Ook onze Stars hebben weer prima trainsters. Jasmijn en Gi e, heel veel succes 
en veel dansplezier.  

Maar wat blij , is onze Prins Niels . Ik wens jou, samen met onze nieuwe jeugdprins Joes en 
jullie Gevolgen een geweldig carnaval toe.  

Afsluitend hoop ik dat alle carnavalsvierders van heinde en verre de weg naar onze residen e 
gaan vinden zodat we het aankomend jaar weer een geweldig carnaval met elkaar kunnen 
vieren  

'n Carnavaleske groet,  

HenryÊvanÊKesselÊ 

Ziekenbezoek 

 

Beste miense, 

Carnaval vieren in Pufluk doen we samen! We zoeken elkaar op en hebben het gezellig samen. Carnaval verbroederd, maar 
carnaval is meer. Carnaval is ook: oog hebben voor elkaar. We zijn er samen verantwoordelijk 
voor dat carnaval voor iedereen is. 

Niet iedereen kan er namelijk bij zijn. Er zijn genoeg Uilen en Uilinnen die niet aan kunnen slui-
ten in de polonaise. Sommigen van hen zijn ziek, wat ouder of kunnen gewoon een steuntje in 
de rug gebruiken. Ken je zo iemand en wil je hem of haar ook bij het carnaval vieren betrekken? 
Geef ze dan op voor het ziekenbezoek!  Stuur een mailtje naar ons secretariaat:   
secretariaat@torenuilen.nl.  

Prins Niels komt dan heel graag bij u aan! 

 

 



D’n Uitbater eiges 

Beste uilen en uilinnen, 

‘Trots’ is het woord dat als eerste in me opkomt als ik te-
rugdenk aan de afgelopen maanden. Trots op de geweldige 
start van het carnavalsseizoen; en dan met name ieders 
enthousiasme en betrokkenheid. Trots ook op de manier 
waarop ons dorpshuis door ijverige leden van De Torenui-
len, steeds wordt omgetoverd tot heuse carnavalstempel. 
En, niet in de laatste plaats, trots op het feit dat het carna-
valsfeest weer gevierd wordt, daar waar het in 1965 begon: 
in De Lier.  

Het is die plek 
waar ik als kind 
zelf ook ooit mijn 
eerste polonaise 
liep. Samen met 
mijn vader, moe-
der en twee 
broers. Ik herin-
ner me levendig 
hoe indrukwek-
kend ik het vond; 

al die verklede dorpsgenoten, hossend in een lange rij op 
de klanken van De Knaoiers.  

In de jaren die volgden beleefde ik het Pufluks carnaval op 
verschillende manieren. Als ‘optochtloper’ met C.C. De 
Hutstûrm, leerkracht op De Appelhof, spreekstalmeester 
van De Torenuilen en - niet te vergeten: - als Prins Frank 
d’n Urste in het jaar 2000-2001. Ik zie het dan ook als grote 
eer om nu gastheer te mogen zijn van het feest dat voor 
mij zoveel betekent.  

Samen met mijn gezin, en het team van Horeca de Lier, kijk 
ik ontze end uit naar het aanstaande carnaval én een ho-
pelijk lange, maar bovenal fijne, samenwerking met De 
Torenuilen.  

Tot slot hoop ik u natuurlijk allemaal te mogen begroeten 
in ons dorpshuis jdens de carnavalsdagen. Graag tot ziens 
en 3 x Alaaf! 

FrankÊdeÊJong 

ExploitantÊdorpshuisÊDeÊLier 

Oud Jeugdprinses Femme 

Beste Torenuiltjes en Torenuilen,  

Allereerst wil ik prins Joes en zijn jeugdraad feliciteren, 
hopelijk wordt het voor jullie een geweldig carnavalsjaar! 

Ik heb zelf ontze end genoten van mijn jaar als prinses 
Femme, het was een groot feest. Samen met mijn jeugd-
raad en ho ouding hebben we een kort maar heel leuk 
carnavalsjaar gehad. We hebben ondanks de corona 
maatregelen vorig jaar toch nog heel veel kunnen doen. 

Het begon in november met de bekendmaking. Ik vond 
dat zo spannend! Het moment dat ik het hoorde dat ik 
prinses werd zal ik nooit meer vergeten. Ik was zo blij, 
maar ook wel een beetje in shock! Ik mocht me in een 
hele grote pop verstoppen en werd zo het podium op 
gereden. Het was de hele middag een groot feest met de 
nieuwe jeugdraad en alle mensen die er waren. 

Toen kwam later die week het nieuws dat de bekendma-
king van prins Niels niet door mocht gaan vanwege coro-
na. Dat was zo balen en eigenlijk ook best wel spannend, 
want zou carnaval wel doorgaan? Twee weken voor car-
naval werd bekend dat het wel kon doorgaan. Wat was ik 
enthousiast! En wat is er door iedereen in die twee we-
ken hard gewerkt!  

In de tussen jd hebben prins Harm en ik niet s l gezeten, 
we hebben houten snijplanken rondgebracht naar alle 
Torenuilen en de jeugdho ouding. Dat was zo fantas sch 
om te doen!  

En toen kwam toch echt carnaval! Het begon met vrijdag 
het a reden van Prins Harm en het aantreden van prins 
Niels. Mijn hoogtepunt van carnaval was toch wel de ver-
lichte optocht, het leek wel een sprookje! De kar was 
prach g verlicht en heel mooi gemaakt. Zo bijzonder om 
mee te maken!  

Hoe bijzonder trouwens 2 prinsen dat hee  niet iedereen 
hoor en wat was ik blij met hen prins Harm en prins Niels, 
door hen was mijn carnaval helemaal fantas sch. 

Maar deze kinderen  kunnen niet ontbreken: mijn raad en 
mijn ho ouding zonder hun was het niet compleet ge-
weest ze waren allemaal overal bij en ze vonden alles leuk 
ik kon geen betere voorstellen. 

Dit was de beste 
carnaval van mijn 
leven en het leuk-
ste wat ik ooit heb 
meegemaakt. 

Dit is de laatste 
keer dat jullie mijn 
leus zien/horen 
want, 

Allemach gÊ
carnavalÊ datÊ isÊ
prach gÊ!!!Ê 



Raad van Elf 

Orde van Oud-Prinsen 

Dames 
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Jeugdraad 

Mini– en Dancing Stars 

Senaat 





Ben je in ons dorpje geboren,  

Op de hucht of misschien in het veld,  

Dan mag je gerust laten horen,  

Dat pufluk het meest voor je telt.  

Vier je graag feest met 'n biertje,  

In 'n echt gezellige sfeer,  

Carnaval ieder jaar, is weer dik voor mekaar,  

Maar hou wel ons dorpje in eer.  

 

Refrein:  

O m'n Pufluk dorp in het hart van Maas & Waal,  

Ga eens lekker met z'n allen aan de haal.  

Pufluk knots drie dagen gek maar 1 gedachte,  

Wij vieren feest en laat de rest maar effekes wachten,  

Eens per jaar het carnaval voor allemaal,  

In ons pufluk in het hart van Maas & Waal.  

 

Loop je dan vaak door de straten,  

Dan trekt die toren je aan,  

Waar je over Pufluk kunt praten,  

Het dorp waar je wieg hee  gestaan.  

Je hoort de muziek van de Knaoiers,  

Ze noemen zich het dweilorkest,  

Ja, ze maken het dol, heel het dorp hee  lol,  

De Carnaval is opperbest.  

 

Refrein: O m'n Pufluk,.....  

 

Zingen is iets in het leven,  

Daar van krijgt een mens goed humeur,  

Lachend het glas laten klinken,  

Dat haalt je zo fijn uit de sleur.  

Carnaval, 't feest bij de uilen,  

Gezellig heel vrolijk bijeen,  

Ja, wie had ooit gedacht, ook ons vader die lacht,  

Want 'n mooier dorp is er geen.  

 

Refrein: O m'n Pufluk,.....(2X)  

Pufluks Volkslied  

Pufluks Volkslied 

 

Beste miense, 

Op 18 februari is het dan weer zover: ‘s-middags om 14.00 uur zullen we de uil in de 
Oude Toren weer ontsteken en gelijk jdig zullen we onder de tonen van het Pufluks 
Volkslied alle vlaggen hijsen! Gelukkig kunnen en mogen we dit weer dit jaar. Hoe het 
volkslied is ontstaan staat prach g verwoord in ons boek ‘Van Pöökenaren tot Torenui-
len’. Verantwoordelijk voor tekst en muzikaal arrangement zijn Gerard de Graaf en 
Noud de Haas. 

Vaak krijgen we de vraag of de tekst beschikbaar is. Uiteraard! Graag horen we op car-
navalszaterdag jullie luidkeels meegezongen versie. 
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Pronkzitting, 28 januari 20.00 uur, Residentie De Lier 

Programma 2023 

Dansfestival dansgardes, 5 februari 14.00 uur, Residentie De Lier 

Bouwersbal SCP, 10 februari 21.00 uur, Kantine SCP 

Jeugdsleuteloverdracht, 1 1 februari 19.00 uur, Afferden, de Meent 

50+  zittingsmiddag, 12 februari 14.30 uur, Residentie De Lier 

Sleuteloverdracht, 17 februari 20.00 uur, Afferden, de Meent 

Uilontsteking en Optocht, 18 februari 14..00uur, Oude Toren 

A-Meezing-Sunday, 19 februari 21.00 uur, Residentie De Lier 

Maas en Waal Reut, 20 februari 13.00 uur, Deest 

Uilskuikenbal, 21 februari 13.30 uur, Residentie De Lier 

Haringhappen, 22 februari 20.00 uur, Residentie De Lier 

Uil doven, 21 februari 19.00 uur, Oude Toren 

Wauwelkousenfestival, 1 1 maart 20.00 uur, Residentie De Lier 


