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D’n Vurzitter eiges aan 

het woord

De aftrap van het nieuwe carnavalsseizoen hebben 

we weer achter de rug, in de vorm van twee prachti-

ge Prinsenweekenden. Op 4 november stond de 

jeugd centraal. Tijdens een drukbezochte middag 

namen we afscheid van Jeugdprins Stijn. Hij was een 

ware Jeugdprins van Pufluk. Samen met  zijn hele 

gevolg ging hij altijd voorop in de polonaise. Super 

gedaan Torenuiltjes!  En Stijn, zoals jezelf al zei: Wie 

weet tot over een paar jaartjes!!  

Daarna was het tijd voor onze nieuwe Jeugdprinses, 

want dat het een prinses werd was gauw duidelijk. 

Girlpower in Pufluk!  Een speurhond pikte uit de vier 

kandidaatjes onze nieuwe Jeugdprinses. En daar 

stond ze dan, Jeugdprinses Dido. Ik heb haar nu een 

paar keer zien feesten en ik kan zeggen: da kum dit 

joar helemoal goed! Ik wens Jeugdprinses Dido, Adju-

dante Fleur, Pages Lize en Fleur en de gehele raad 

van 11 een kei mooi carnavalsjaar toe. 

En net bijgekomen van deze prachtige middag stond 

het volgende evenement al weer voor de deur, de 

Grote Prinsbekendmaking. Op precies  11 november 

hoe mooi is dat, namen we in een bomvolle residen-

tie afscheid van Prins Peter d’n Twidde of was het 

Prins Schrobbelèr?  Peter, je zei tijdens één van onze 

gesprekken dat het een droom was om eens Prins 

van Pufluk te worden. Nou je hebt het Prinsenschap 

met beide handen aangegrepen. Je hebt er met jouw 

gehele Hofhouding een prachtig feest van gemaakt. 

Prins Peter en gevolg, kei bedankt! Toen Peter uit 

gewipwapt was, zat het er echt op voor hem en was 

de zaal nieuwsgierig naar de Nije. Tijdens een mooie 

bekendmaking zwom Ferry van Faassen als 1e richting 

de prinsensteek. Dit jaar is Prins Ferry de ‘Blikvanger’ 

van geheel carnaval vierend Pufluk. Hij zal ons dit jaar 

voor gaan in de polonaise, samen met zijn Hofhou-

ding.  Prins Ferry, Adjudant Mark, Pages Jolanda en 

Cindy, Drankmeester Herold en Hoffotografe Doreth, 

ik wens jullie een fantastisch carnaval toe. Oh ja, en 

de Crew maakt zijn gehele gevolg Complete. 

Dat het carnaval in Pufluk leeft, is te zien tijdens onze 

grote Reut, 50+ zittingsmiddag, pronkzitting en aan 

onze Torenuiltjes. Toch wil ik de A-Meezing-Sunday 

even onder uw aandacht brengen. Deze supergezelli-

ge avond wordt steeds drukker bezocht. Dit jaar is het 

thema ‘Wild Wild West’.            Zorg dat je er bij bent!! 

Verder wil ik ook alvast ons 55 jarig Jubileum aankon-

digen wat we in 2020 gaan vieren. Achter de scher-

men is een commissie al druk bezig om een mooi pro-

gramma neer te zetten. 

Om dit allemaal financieel mogelijk te maken hebben 

wij de steun nodig van onze hoofdsponsors, sponsors 

en steunleden. Hiervoor onze hartelijke dank!! 

Als laatste wens ik iedereen een allemachtig prachtig 

carnaval toe, 

 

Prins Carnaval word je niet zomaar. Daar gaat een 

hele voorbereiding aan vooraf.  Dit jaar heeft de 

Prins vooral op sportief gebied veel getraind. Tijdens 

de bekendmaking zagen we allemaal dat de nieuwe 

Prins, Prins Ferry d’n Urste, een uitstekende conditie 

en een echte winnaarsmentaliteit heeft. Dat komt 

goed van pas als Prins Carnaval.  

Iedereen weet dat het heel gezond is om te sporten. 

In onze gemeente zijn genoeg mogelijkheden om je 

het hele jaar door sportief uit te leven. Carnaval is als 

het ware de grote finale, één training waar het hele 

dorp aan meedoet. De Torenuilen zijn samen dagen 

lang op de been om er één groot feest van te maken. 

Gezelligheid en saamhorigheid zorgen ervoor dat 

jullie tot in de kleine uurtjes doorgaan en de volgen-

de dag, na een korte nacht, weer vrolijk verder gaan.  

Als carnavalsvierders moet je dus wel een goede 

conditie hebben. Zo niet, dan is er altijd nog de win-

naarsmentaliteit van Prins Ferry d’n Urste. Opgeven 

is geen optie! Jullie gaan met z’n allen naar de finish. 

En in november staan jullie gewoon allemaal weer 

aan de start.  

Met Prins Ferry d’n Urste en Jeugdprins Dido d’n 

Urste aan het roer heb ik er alle vertrouwen in dat 

het ook dit jaar weer één groot feest wordt in ‘t 

Uilengat. 

  

  

 

 

 

 

 

 

Ik ben Dido Moorman. Ik zit op Basisschool ’t Geerke en ben 11 

jaar.  

Mijn hobby’s zijn hockey en uiteraard carnaval vieren! Ik ben 

jarig op 3 januari. Aan carnaval vind ik het leukste: het hossen 

en springen op het podium en het gezellig samen zijn.  

Samen met Adjudante Fleur Polman, pages Lize, Fleur en de 

raad ga ik er voor zorgen dat het een super jaar wordt.  

Ik sluit af met mijn leus:  

 

Voorwoord

 

Wat een geweldige start van het nieuwe car-

navalsjaar. Een volle zaal met de bekendma-

king en ook met de receptie. Iedereen be-

dankt voor jullie komst.  Dan het moment dat 

je gepresenteerd wordt, wat een enorm 

wauw momentje was dat zeg. Je krijgt er ge-

woon kippenvel van. Je kijkt dan de zaal in en 

dat geeft een enorme kick. Maar ook trots, 

trots om eindelijk Prins te zijn van de Torenuilen.  

En niet alleen daarom, ook ben ik enorm trots op de Dansgardes van de Torenuilen. 

Wat kunnen die een show neerzetten.  In de zaal zaten allemaal mensen met wie 

we dit jaar samen een feestje gaan bouwen. Samen met mijn hofhouding Adjudant 

Mark, de Pages Jolanda en Cindy, onze drankmeester Herold, de hoffotografe Do-

reth en uiteraard met onze jeugdprinses Dido met haar gevolg. Wij hebben er in 

ieder geval zin in om samen met jullie er een gezellig jaar van te maken.  

Ik hoop dat  de carnavalsgroepen uit Puiflijk en andere weer flink uit pakken tijdens 

de mooiste optocht van Maas en Waal, zodat we weer trots kunnen zijn op ons 

durpke Pufluk. Ik zeg maar zo; “Prins Fer is hoe ik hiet en samen maken wij de car-

naval Complete”. 

Hopelijk viert iedereen dit jaar met ons carnaval met als motto: 

Alaaf! 

 







Vrienden van….. 

We naderen  den  11de van den 11de ….. en terwijl de 

temperatuur nog rond de vijftien graden is, dromen 

we steeds vaker van Carnaval 2018-2019… De eerste 

vergadering van de Blikvangers is alweer geweest; er 

is een thema, de begroting is goedgekeurd, dus met 

een kleiner groepke gaat Carnaval weer gewoon 

door!  

Ons nieuwe carnavalsseizoen is van start gegaan en 

we dromen verder… Zal “Onze Ferry” tijdens het car-

navalsseizoen 2018-2019 de scepter zwaaien! 

En wat een spanning, de langverwachte zwemwed-

strijd van de Torenuilen. Op een groot scherm waren 

de  voorbereidingen van de verschillende prinskandi-

daten te zien. Wie wordt de beste zwemmer. Met 

groot trom geroffel en harde muziek kwam een blije 

en enthousiast dansende Prins Ferry d’n Urste uit het 

badhokje.  Gevolgd door adjudant Mark, pages Jolan-

da en Cindy , drankmeester Herold en hoffotograaf 

Doreth. Hiermee was de hofhouding voor 2018 - 

2019 bekend. 

Ferry, Jolanda en hun dochters Senna en Nina heb-

ben jaren mee gebouwd, geschminkt en gelopen met 

de “Blikvangers”, een groep die ontstaan is in wijk de 

Buitenhof. Wij wisten al jaren van Ferry  dat hij graag 

prins van de Torenuilen wilde worden. Verschillende 

jaren stond hij al op de lijst. Dit jaar mag hij er met 

zijn gevolg en Jeugdprinses Dido en haar jeugdraad 

een mooi jaar van maken. 

Zoals Ferry al zei in zijn speech. Dit jaar geen carnaval 

bij de Blikvangers maar mét de Blikvangers.  

De Blikvangers gaan Ferry natuurlijk erg missen. De 

bus vol met materiaal en gereedschap die hij mee-

bracht naar de bouwavonden en het vervoer van 

onze kar en materialen naar de 

verschillende optochten.  

 

Tijdens de druk bezochte 50+ middag Frans van de Pol uit handen van de voorzitter de Zilveren Uil 2018. 

Frans is een wat ze noemen een “echte vrijwilliger”.  Tijdens de optocht staat hij net als zoveel meer trou-

we vrijwilligers  bij de dranghekken zodat onze optocht veilig kan plaatsvinden. Zelfs bij activiteiten buiten 

Puiflijk is Frans actief als verkeersregelaar, denk aan PAX gala. Als er wat geschilderd moet worden is een 

telefoontje naar Frans genoeg zo heeft ook afgelopen jaar ook 

al de borden van onze Torenuiltjes geschilderd. Dit schilderen 

geldt voor vele verenigingen die een beroep op hem doen. 

Het bestuur heeft dan ook besloten om Frans deze onder-

scheiding te geven. We willen nogmaals Frans bedanken voor 

zijn inzet voor onze vereniging en hopen nog vele jaren een 

beroep op hem te mogen doen.  

Personalia 

RvE: Sander en Kim Budde komen onze vereniging versterken. Sander zal toetreden tot de Raad van Elf.  

OvO: Ex-Prins Peter en Claudia hebben besloten om bij onze vereniging te blijven. Peter is dan ook na zijn 

aftreden opgenomen in de Orde van Oud Prinsen. 

Wij wensen Sander, Kim, Peter en Claudia heel veel schik toe bij onze vereniging. 

Helaas hebben er ook 2 leden besloten om te stoppen bij onze vereniging. Revka van Leeuwen heeft beslo-

ten om na 5 jaar lidmaatschap haar liefde achterna te gaan bij de Oellebolle. Ook José Balk heeft besloten na 

27 jaar lidmaatschap te stoppen. José is en blijft als erelid verbonden aan onze vereniging.  

Wij bedanken Revka en José voor hun inzet, gezelligheid en plezier. 

Jubilarissen 

Corné en Paméla van As zijn dit jaar 11 jaar lid van onze carnavalsvereniging. In 2017 was Corné zelf de Prins 

van de Torenuilen en Paméla zijn Page. Vol overgave staan ze altijd klaar voor ons. Namens CV de Torenuilen 

hartelijk gefeliciteerd. 

Woordje van ex-Prins  

Peter 

Wat gaat een jaar toch snel voorbij. En als we terug 

kijken, wat was het een fantastisch en geweldig jaar 

samen met mijn hofhouding. We hebben echt GENO-

TEN! Zoveel mooie momenten mogen meemaken, 

teveel om op te noemen.  Trots dat ik een jaar Prins 

van Pufluk mocht zijn.  

Samen met jeugdprins Stijn en zijn hofhouding, die 

altijd met zoveel enthousiasme overal aan meede-

den, wat hebben we met z'n allen veel lol en plezier 

gehad. Dit geweldige feest vierden we natuurlijk niet 

alleen. CV de Torenuilen, Dansgardes, alle groepen 

en iedereen die verbonden is aan Pufluk. We hebben 

er samen een mooi feest van gemaakt! KEI BE-

DANKT! Wij wensen Prins Ferry dn Urste en zijn 

hofhouding een geweldige carnaval toe. Geniet met 

volle teugen!  

Met springen en gehos goan we helemoal los!  

Jubileumjaar 2020 

Volgend jaar gaan wij ons opmaken voor het 55-jarig 

jubileum! Dit zal zeker niet geruisloos voorbijgaan. In 

het weekeinde van 18 en 19 april 2020 gaan we hier 

volop aandacht aan schenken. Noteer dus maar al-

vast in jullie agenda’s! Over de definitieve invulling 

hiervan worden jullie nog nader geïnformeerd. 

We willen wel alvast een oproep doen aan iedereen: 

wij zijn op zoek naar leuke foto’s, verhalen, filmmate-

riaal, etc. over 55 jaar carnaval in Puiflijk. Mag nieuw 

materiaal zijn, maar vooral het ‘ouwe spul’ vinden wij 

heel leuk om te ontvangen. We hebben hiervoor een 

speciaal emailadres voor in het leven geroepen: to-

renuilen55@outlook.com.  

Als het geen digitaal materiaal is, geen punt, wij ko-

men graag even langs. 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


