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Een waarheid als een …Torenuil. Allemaal zijn we 
jong geweest en hebben ongetwijfeld vaak
verzucht… als ik later groot ben dan wil ik ook … 
(vul maar in, waarschijnlijk weet je nog wel wat je 
vroeger wilde worden). Tijdens het carnaval kun je jezelf heerlijk uitleven en je dromen waar maken door 
je te verkleden als clown, prinses of als superman … Maar het kan ook zijn dat je nog helemaal geen  
ervaring in het carnaval hebt en dan zit je opeens in groep 8 en hoor je bij de jeugdraad en dan… ga je 
lekker stuiteren op de jeugdprinsenwagen, of loop je voor de eerste keer een polonaise, of ga je lekker 
snoepzakjes “scoren” in de residentie, mag je mee naar het dansfestijn, sta je op het podium te dansen 
of misschien bouw je met je vriendjes een leuke carnavalswagen en roep je keihard Torenuilen, 
Torenuilen, hoi, hoi, hoi…
We kunnen er niet meer omheen; carnaval is niet weg te denken uit ons dorp. 
Het is belangrijk dat de jeugd kennismaakt met het carnaval in Puiflijk, zodat ze de sfeer proeven en 
geënthousiasmeerd worden om mee te doen met de “groten”. Zowel jong & oud, groot & klein en 
dik & dun vieren samen dit geweldige feest. Uiteindelijk heeft de jeugd de toekomst. Misschien komen 
de dromen van deze jongvolwassenen later in hun leven echt wel uit en worden ze ooit nog wel 
Prins van CV de Torenuilen. 
Vier het geweldige zottenfeest mee met de Torenuilen, de Ministars en natuurlijk de Torenuiltjes: Driewerf 

Alaaf!



Zilveren uil 2014
Jaarlijks toont de carnavalsvereniging haar waarde-
ring voor de vele vrijwilligers. Zonder vrijwilligers 
is er geen vereniging en is er geen carnaval. Een 
dank je wel naar alle mensen die carnaval een warm 
en actief hart toe dragen. Eén van hen wordt elk 
jaar speciaal in het zonnetje gezet. 

Voorafgaand aan de optocht in februari reikte prins 
Henry d’n Urste het kleinood uit aan iemand die dit 
verdiend heeft. Onze vrijwilliger van het jaar. Hij is 
het afgelopen jaar gestopt met zijn bijdrage aan het 
Pufluks carnaval. Hij heeft het heel lang gedaan. We 
hebben geprobeerd in het archief boven water te 
krijgen hoe lang dat is geweest. Dat is niet gelukt. 
Jarenlang heeft hij de tractor van de prinsenwagen 
bestuurd. Ieder jaar ’s morgens vroeg al druk bezig 
tot laat in de middag, op zaterdag en op maandag 
tijdens de optocht in Pufluk en tijdens de Streekreut 
en de Maas en Waal Reut. 

De winnaar van de Zilveren uil 2014: 
Frank van Dinteren.

De Zilveren uil 2015 zal dit jaar tijdens de 50+ middag worden 
uitgereikt. 
Dus kom kijken wie de Torenuilen bedanken voor de jarenlange 
inzet voor het Pufluks carnaval.

Wisselbeker
Vanaf 2015 zal de jurering om de wisselbeker op een andere manier 
plaatsvinden.

Al vele jaren wordt de wisselbeker van de Torenuilen uitgereikt aan de deel-
nemer of deelnemers met het hoogste puntenaantal in de Puflukse optocht. 
Dat gaan we veranderen. De winnaar is altijd een praalwagen of een grote 
loopgroep. De overige categorieën missen de wisselbeker. Om alle Puflukse 
deelnemers evenveel kansen te geven, wordt door de jury bepaalt wie de 
wisselbeker wint. Uit alle 1e prijs winnaars van de verschillende categorieën 
wordt de uiteindelijke winnaar gekozen. 
Er zijn vijf categorieën in de Puflukse optocht:
1  Uilskuikens (kinderen t/m basisschool)  
2  Individuele deelnemers (t/m 3 personen)
3  Kleine loopgroepen tot 10 personen
4  Loopgroepen vanaf 10 personen
5  Praalwagens 

De wisselbeker wordt uitgereikt aan de Puflukse deelnemer(s) die in ogen 
van de jury het beste totaalplaatje heeft (hebben). Over de uitslag kan 
niet worden gecorrespondeerd!

50 JAAR TORENUILEN
In 2015 bestaat CV de Torenuilen 50 jaar: opgericht op 17 november 1965 door 
Geert Donkers, Theo Gerrits en Arnold Tijnagel. De eerste prins, Prins Adriaan 
Kruijsbergen, zou in eerste instantie de naam Prins Poeuke I ontvangen. Op 
verzoek van de eerste prins is dat besluit teruggedraaid. De reclamestunt met 
de naam van prins Poeuke heeft goed gewerkt. Binnen zeer korte tijd waren er 
honderden (steun)leden in het Uilengat. Lidmaatschap kostte fl. 2,50. 
De naam Torenuilen werd tijdens het Prinsenbal verzonnen door de beheerder 
van de Lier: Hans Megens. Die werd prompt benoemd tot “tapuil”. 

De eerste Raad van Elf bestond onder aanvoering van A. van Kruijsbergen uit: 
J. van Teeffelen, W. van Hulst, Th. Zoetekouw, W. Zoetekouw, M. Zoetekouw, 
J. Willems, M. den Beijer, St. van Hulst, B. Janssen, Chr. Peters en H. van de Zandt.

Natuurlijk is 50 jaar geen carnavalsjubileum. Dat wordt pas over 5 jaar gevierd, 
in 2020.
Toch willen we het 50ste levensjaar, een gouden leeftijd, niet onopgemerkt aan 
ons voorbij laten gaan. Dat gaat niet plaatsvinden tijdens de aankomende carna-
valsdagen.

In het prinsenweekend van 13 t/m 15 november 2015 zullen we hierbij stil 
staan. In welke vorm dat gebeurt, weten we nog niet maar we gaan het zeker wel 
vieren. 
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