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C.V. De Torenuilen Puiflijk presenteert:

H  Prins Joey

H  Jeugdprins Dorus

H  Jeugdprins Julian

H  Ex prins

PROGRAMMA 2015
(Activiteit H Dag & Datum H Aanvang H Locatie)

Pronkzitting 
Zaterdag 17-01-2015 H 20.00 uur H Residentie

Jeugd Sleutel Uitreiking
Zaterdag 07-02-2015 H 19.00 uur H Horssen

Sleuteluitreiking
Vrijdag 13-2-2015 H 20.00 uur H Horssen

Optocht
Zaterdag 14-02-2015 H 14.00 uur H Oude Toren

Maas en Waal Reut
Maandag 16-02-2015 H 13.30 uur H Horssen

Uilskuiken Confettifeest
Dinsdag 17-02-2015 H 13.30 uur H Residentie

Aswoensdag
Woensdag 18-02-2015 H 19.00 uur H Kerk

Wauwelkousenfestival
Zaterdag 07-03-2015 H 20.00 uur H Residentie

Dansfestijn 
Zondag 25-01-2015 H 10.30 uur H De Lier

50+ Zittingsmiddag
Zondag 08-02-2015 H 14.30 uur H Residentie

Vlaggenparade / Uilontsteking 
Zaterdag 14-02-2015 H 13.49 uur H Oude Toren

A-Meezing-Sunday 
Zondag 15-02-2015 H 21.00 uur H Residentie

Pufluks Heineken House 
Maandag 16-02-2015 H 21.00 uur H Dorpshuis

Uil doven 
Dinsdag 17-02-2015 H 00.00 uur H Oude Toren

Haringhappen
Woensdag 18-02-2015 H 20.00 uur H Café Residentie

H  de Burgemeester

H  Dansfestival

H  d’n Vurzitter Eiges

H  Personalia

H  Steunleden gezocht 

H  50+ middag

H  Programma 2015 

H O O F D S P O N S O R S

zalen - café - catering

A. Mulders - Koningsweg 1 - Puiflijk
Tel. 0487-512402 - www.zaaldelinde.nl

bruiloften - par tijen - vergaderingen

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

Frank de Jong
Koningsweg 12

6655 AC  Puiflijk
0487 - 51 55 51
06 - 511 681 00

info@horecadelier.nl
www.horecadelier.nl

Voor bruiloften, feesten 
en partijen van 25 tot 
225 personen. 
Ook voor bedrijfs-
presentaties, cursussen, 
beurzen, koffietafels, 
jubilea, trainingen en 
vergaderingen.

Sfeervol, ongedwongen 
en gezellig!
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Nijverheidsweg 5, Druten  •  0487 58 15 10  •  www.wijmakenhetgoed.nl

       CV-installaties
 Airco en luchtbehandeling 
  Meet- en regeltechniek
Loodgieterswerk Duurzame technieken 
      24 uursservice Onderhoud

In deze 
carnavalscourant:

Tuincentrum Bull

www.tuincentrumbull.nl | info@tuincentrumbull.nl

Van Heemstraweg 82
6641AG, Beuningen

tel: 024 - 677 21 93

MACHINES VOOR 
BOUW-,STRAAT- 
EN TUINWERK

 

Energieweg 1 
6651 KT  Druten
T 0487 511 227
F 0487 511 463
info@matom.nl
www.matom.nl

 

                                                             
                                                                   
     

 Van Kol Friture Puiflijk                                             
                                                                        

  
 Koningsweg 10                

                                                                      6655 AC Puiflijk                                                                                 
Tel:0487-515869                                                                                      

                                                                                                                                          
          

                

Het juiste adres voor al uw: 
 Friet 
 Snacks 
 Kinderfeestjes 
 Catering  

 
Voor al uw feesten en partijen kunnen wij 
met onze snackwagen voorrijden! 
Tel: 06-44077994 
 
 
 
 
             
                         



Jeugdprins

Dorus
Hallo torenuilen en 
torenuiltjes 

Beste torenuilen en uilinnen

Ik ben Dorus van Hulst, 11 jaar en zit in groep 8 van 
’t Geerke. Carnaval zit in mijn bloed, want ik ben in 
Oeteldonk geboren! Mijn hobby’s zijn gamen, voetballen 
en met muziek bezig zijn.
Samen met adjudant Max voetbal ik in de D1 van SCP.
Met carnaval loop ik al jaren mee in de optochten met 
c.c. de Hûtsturm. Samen met neef Jan loop ik in de 
optocht van ’t Geerke mee, dat is altijd een groot feest!
Dat ik ben gekozen tot prins carnaval vind ik echt heel 
tof. Ik hoop iedereen te zien in z’n carnavalspak in een 
optocht of langs de kant.
Samen met adjudant Max, page’s Nienke en Isa en 
natuurlijk de raad van 11 gaan we er een top carnaval 
van maken! 

Mijn lijfspreuk is:

Prins Dorus

Jeugdprins 
Julian
Hallo Uilen, Uilinnen.
Ik ben Julian van den Berg, 
ben 12 jaar en zit op de Appelhof.
Ben in Nijmegen geboren (zh) en woon op de Lang-
akkers in Druten samen met mijn ouders en broertje 
Tijmen. Wij houden allemaal van een feestje en Carnaval 
hoort daar natuurlijk ook bij! We maken deel uit van 
onze carnavalsgroep: “de Prullekes” (+ tegenwoordig 
ook “de Lullekes”) 
Mijn hobby’s zijn voetballen (bij SCP team C-1) en 
kickboxen. 
In de vakantie’s ga ik regelmatig met mijn vader mee 
met de vrachtwagen.
Ik roep al jaren dat ik graag een keer prins wilde 
worden. En die droom is nu dan eindelijk uitgekomen.
Daarom wil ik alle kinderen die op mij gestemd hebben 
nogmaals zeggen: BEDANKT !
Ik ben er super blij mee en ga met jullie allen een 
“SUPERVET” Carnaval 2015 ervan maken.

Carnavalsgroeten:
Prins Julian

Voorwoord
Zondag 9 november. Een dag om nooit meer te ver-
geten: de dag dat ik als de Nije Prins van ’t Uilengat 
tevoorschijn getoverd werd! Een middag vol span-
ning met een geweldige ontknoping: springend 
boven de ‘Magic Box’ uit, zwaaiend naar alle 
Torenuilen, mijn vrienden en vriendinnen van Nie 
Wauwele, mijn familie, alle carnavalsgroepen, het 
carnavalsvolk uit Pufluk en Pufluk-Noord… Een 
moment waarbij ik, iedere keer dat ik er weer aan 
terugdenk, kippenvel krijg. Wij als Hofhouding heb-
ben geweldige reacties mogen ontvangen op deze 
uitverkiezing, en voelen dan ook volledige steun van 
jullie allemaal, onze hartelijke dank hiervoor!!! 

Zelf vind ik het een enorme eer om tijdens het aankomende carnavalsjaar De Torenuilen en 
Pufluk te mogen vertegenwoordigen als Prins Joey D’n Urste.
Hiervoor gaat allereerst mijn dank uit naar mijn vrienden en vriendinnen van Nie Wauwele 
Pufluk. Ik ben namelijk van mening dat zonder al die jaren carnaval vieren met jullie, de 
prachtige wagens die wij gebouwd hebben en de geweldige optochten die wij met zijn 
allen gelopen hebben, ik hier nu niet had gestaan. Trots ben ik dan ook dat ‘mijn clupke’ 
aankomend jaar gewoon van de partij is met een prachtige loopgroep! 
 
Maar uiteraard kan ik het niet alleen: vandaar mijn ijzersterk geformeerde Hofhouding met 
Adjudant Ruben, pages Malou en Margje, Hofnar Tim en Drankmeester Gerald. Het is ons er 
aan gelegen om als Hofhouding er vol tegenaan te gaan en van het aankomende carnavals-
jaar met jullie allemaal een onvergetelijk jaar te maken! 
Uiteraard wil ik oud-Prins Henry, oud-Adjudant Hent, oud-pages Michelle en ‘ons Milou’ en 
oud-Drankmeester Peter bedanken voor een machtig mooi carnavalsjaar. Henry… nimmer 
heb ik iemand zo intens zien genieten van het Prins zijn, een geweldig persoon waar Pufluk 
heel trots op mag zijn, een waar voorbeeld voor mij als ‘De Nije’!
Daarnaast ben ik geweldig trots op Pufluk, een dorp dat zich voor mij kenmerkt als ‘één grote 
eenheid’, daar waar iedereen welkom is en direct opgenomen wordt in de samenleving. 
Pufluk, waar een klein dorp groot in kan zijn! Iets dat ik zelf ervaren heb: van origine een 
Deestenaar, er zelfs nog wonend, maar pas als ik in Pufluk ben voel ik me thuis.  
Al negen jaar ben ik een carnavalsvierder in hart-en-nieren met mijn clupke Nie Wauwele, 
maar mag ik ook spreken van goed contact met vele Torenuilen en betrokkenheid bij al wat 
Pufluk te bieden heeft. En natuurlijk als Huis-DJ bij Horeca De Lier; waar ik samen met heel 
veel Pufluks volk dit jaar tijdens de wedstrijden van het Nederlands Elftal op het WK de boel 
op z’n kop heb gezet… ik voel mij dankzij jullie allemaal een echte Puflukse!  
De 50+ zittingsmiddag, De Pronkzitting, Het Pufluks Dansfestijn, de schoolbezoeken, de 
prachtige Puflukse Reut, De A-Meezing Sunday, Het Wauwelkousen Festival… stuk voor stuk 
prachtig mooie dagen waar wij als Hofhouding heel erg naar uitkijken, wij staan dan ook te 
popelen…
Via deze weg wil ik ook de Jeugdprinsen Dorus en Julian noemen. Twee geweldige jeugd-
prinsen waarvan ik al gezien heb dat Pufluk in de toekomst twee volwaardige Prinsen in huis 
heeft: geweldig enthousiast en twee echte feestbeesten!  
Zoals vernoemd in mijn proclamatie, en waar ik het hier wederom vermeld: het is te weten dat 
de jeugd de toekomst heeft, daarom is het belangrijk dat men hieraan voldoende aandacht 
geeft! Samen met deze twee jeugdige Prinsen, hun hofhouding en de jeugdraden belooft het 
een prachtig jaar te worden: Dorus en Julian, we gaan genieten van ieder moment!
Ik hoop u allen, alle Uilen en Uilinnen, tijdens het aankomende carnaval te mogen begroeten 
in onze residentie Zaal De Linde van Antoon en Miranda: laten we met zijn ALLEN van 
carnaval een onvergetelijk feest maken!

Afsluitend mijn lijfspreuk met een glaasje fris(se)drank in de hand:

‘‘hieperdepiep… alaaf!!!’’
PrinsJoey D’n Urste, trotse heerser over ’t Uilenrijk.       

Woordje van
d’n Vurzitter eiges
Beste Uilen en Uilinnen,
We gaan ervoor. De jongste prins in de geschiedenis 
van 50 jaar Torenuilen.
2015 wordt het jaar van Prins Joey!
Tijdens het jubileumjaar 44 jaar Torenuilen spraken we 
samen stiekem en met een knipoog af dat Joey in dit 
jaar prins carnaval zou worden. Tegen die tijd was ie 
wel “volwassen genoeg en helemaal klaar voor die 
rooie cape”. Toen ik hem in juni benaderde hiervoor, 
was ie met stomheid geslagen maar zonder er ook 
maar even over na te denken een volmondig JA. 
Wij zijn er trots op dat iemand uit de vriendengroep 
Nie Wauwele Pufluk de prins van de Torenuilen, de 
prins van Pufluk is! 
Vanaf het voortgezet onderwijs zelf bouwen, mee-
rijden in de Puflukse optocht en carnaval vieren bij 
de Uilen. Iets mooiers bestaat er niet. NWP is niet 
meer weg te denken uit het Puflukse carnaval. 
Ook hier geldt weer het aloude gezegde: Wie de 
jeugd heeft, heeft de toekomst!
De prins heeft een prachtige hofhouding om zich 
heen geformeerd met daarbij een heuse hofnar, in
een prachtig aangepast Torenuilenpak. Zijn maot 
Tim speelt de rol met verve!

Prins Joey d’n Urste neemt de scepter over van 
prins Henry. Dat is een behoorlijke klus. Vorig jaar een 
prima carnaval, één groot feest met een geweldige 
hofhouding en natuurlijk een superoptocht dankzij alle 
Puflukse carnavalsgroepen en –deelnemers. Prachtige 
prijzen gehaald in de Streekreut en andere optochten 
in de regio. Daar gaat een trotse voorzitter van 
glimmen. 

Maar dat is niet het belangrijkste. Meemaken en erbij 
zijn. Met z’n allen maken we er een fantastisch feest 
van. Waar een klein durp groot in kan zijn.

Samen met de nieuwe jeugdprinsen Dorus en Julian 
van de Torenuiltjes en hun hofhoudingen en raden 
van elf gaat dat helemaal goed komen. We hebben 
al enkele activiteiten achter de rug en alle prinsen 
hebben zich al goed laten zien. 
Kom allemaal kijken tijdens de verschillende carna-
valsactiviteiten in onze Residentie bij Antoon en 
Miranda Mulders. Er is voor iedereen wel een geschikt 
onderdeel bij; de Pronkzitting vanavond, het Dans-
festijn volgende week in de Lier, de 50+ middag met 
boeremoes, de optocht, A-Meezing Sunday, het 
confettifeest tijdens de kindermiddag of het Wauwel-
kousenfestival.  

Ik wens Prins Joey, de jeugdprinsen Dorus en Julian, 
hun hofhoudingen, alle Torenuilen en alle andere car-
navalsvierders heel veel schik toe in ons gouden jaar. 

Alaaf, Wally Janssen Woordje van de ex-prins
Terwijl ik nu mijn laatste woordje als ex-prins op papier probeer te krijgen, droom ik een beetje weg…
Wat een prachtig jaar was het. Gesteund door mijn super hofhouding zijn we vòòrdat de carnaval begon al heel 
Maas en Waal afgegaan om overal een feestje te maken. En een feestje bouwen, dat kunnen de Torenuilen wel. 
Supergezellige activiteiten waar we met veel plezier aan terug denken.
En dan de carnavalsdagen zelf….prachtige herinneringen zoals het scholenbezoek, de indrukwekkende 
sleuteloverdracht, onze mooiste optocht van de regio, stuiteren met Het Feestteam op de zondagavond, trots 
zijn op de Puflukse deelnemers tijdens de streekreut, met Sterre en Joep op het grote podium in Druten en 
natuurlijk ons Uilskuikenbal.
Kortom, een prinsenjaar om trots op te zijn.
Maar een prins kan het echt niet alleen. Carnaval vier je met z’n allen. Ik wil daarom iedereen bedanken,
allereerst mijn prachtige hofhouding Hent, Milou, Michelle en Peter, de gehele vereniging, ex-jeugdprins Joep, 
ex-jeugdprinses Sterre en alle carnavalsvierders uit Pufluk en Pufluk-Noord.
Bedankt!!!
Als laatste vind ik het mooi dat deze enigszins wat ‘belegen’ prins opgevolgd wordt door de jeugd. Ik wens 
Prins Joey en zijn gehele gevolg een fantastisch carnavalsfeest toe!!!
Ik ben in Lauwe geboren, maar carnaval vier ik onder de ouwe toren.                                 

50+ middag
Bent u de geraniums helemaal zat en wilt u er eens 
echt uit zijn, kom dan eens naar de 50+ middag van 
CV de Torenuilen. Een gezellig samenzijn met een 
hapje en een drankje, met muziek uit de goede oude 
doos, Janus en Marietje vertellen anekdotes uit ons 
mooie dorp Puiflijk, over mensen uit het dagelijkse (en 
vroegere) leven, ook zijn er optredens van geweldige 
artiesten, een loterij met geweldige prijzen en als klap 
op de vuurpijl nog een heerlijke boerenkoolmaaltijd 
met worst.
In een ongedwongen sfeer bijkletsen met uw tafel-
genoten of misschien nog wel een polonaise lopen. 
Alles kan en niks moet. Voor slechts €6,- een middag 
vol vertier inclusief het eten. Dat zijn nog eens 
‘ouwerwetse’ prijzen.

Leden van de Bond van Ouderen kunnen zich 
opgeven bij Frieda Vissers, tel: 512 236.
Niet-leden kunnen zich opgeven bij Mientje de Haas, 
tel: 513 877

Opgeven kan nog tot 31 januari 2015 

Beste Torenuilen,
De titel van ons collegeprogramma voor de komende 
vier jaar is “Grensverleggend”. Maar niet alleen de 
gemeente verlegt haar grenzen. Dat geldt ook voor de 
Torenuilen. Want wat schetste mijn verbazing: de prins 
van Puiflijk, Joey Roubos,  woont in Deest. Een Dees-
tenaar staat tijdens carnaval aan het roer van Puiflijk. 
Dat is heel bijzonder en uniek. Maar tegelijkertijd een 
voorbeeld voor anderen. In een maatschappij waar 
steeds meer groepen lijnrecht tegenover elkaar staan, 
laten jullie zien dat het dus ook anders kan. 

Ik hoop dat dit ook tot uiting komt tijdens het carna-
valsfeest in onze gemeente. Een feest waar iedereen 
welkom is en waar het gaat om gezellig samen zijn. 
Een feest waar grenzen vervagen. Met deze prins aan 
het roer kan dat bijna niet anders. Ik wens jullie dan 
ook een plezierig en gezellig Carnaval 2015 toe! 

Alaaf
Lucien van Riswijk,
Burgemeester
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Prins Dorus en de raad voorop, Maakt carnaval helemaal top!  

CV de Torenuilen zoekt steunleden

Het carnaval in Puiflijk is een geweldige en vooral een 
sociale gebeurtenis voor jong en oud. Vele uren worden er 
door heel veel mensen ingezet om het feest komend jaar 
nog geweldiger te maken dan de jaren daarvoor. 
Ook de leden van CV de Torenuilen zijn een groot gedeelte 
van het jaar druk met het voorbereiden en regelen van 
alle activiteiten. Dit kan niet zonder de steun van de vele 
vrijwilligers, de sponsoren, de carnavalsvierders en de 
geweldige carnavalsgroepen uit ons durpke Pufluk en 
natuurlijk de leden van onze carnavalsvereniging.
Naast veel tijd en energie kost het organiseren natuurlijk 
ook geld. 
Iedere bijdrage, groot of klein, is voor ons zeer belangrijk, 
alle kosten worden namelijk ieder jaar weer hoger 
(vergunningen, huur materiaal, etc.).
U kunt onze vereniging al steunen door “elf gulden elf” 
lid te worden (€5,-). 
Deze gunst van uw kant wordt beloond met een Hfl 11,11 
pas die u gratis toegang geeft tot ons Uilskuikenbal op de 
dinsdagmiddag.
Steunleden kunnen zich aanmelden via 
penningmeester@torenuilen.nl of spreek een van 
onze leden aan.
Alvast dank voor uw steun!

Een nieuw programmaonderdeel bij CV de Torenuilen. 
In samenwerking met Horeca de Lier organiseren we 
een dansfestijn voor de jeugd.
Dit is geen wedstrijd maar een festival. Ervaringen 
delen, leren en genieten van de verschillende dans-
gardes en natuurlijk het publiek  vermaken.

Op zondag 25 januari komen er diverse dansgardes uit 
de regio; van Alphen tot aan Weurt. Zelfs uit Oss komen 
de deelnemers in het Uilengat hun beste beentjes 
voorzetten.
Gardedansen, showdansen, minioren, junioren en 
senioren. Alle smaken komen die dag voorbij in de 
ongeveer 30 (!) optredens. Natuurlijk ontbreken onze 
eigen Ministars niet!

Ondanks dat het geen wedstrijd is, zullen alle dansen 
worden bekeken door een deskundige jury met jaren-
lange nationale en internationale danservaring. 

Iedereen is van harte welkom in dorpshuis De Lier. De 
dag begint om 10.30 uur.
’s Ochtends starten we met de verschillende Garde-
dansen.  ’s Middags is het de beurt aan de showdans 
optredens. Een hele dag dansplezier. Dat mag je niet 
missen!

Alaaf, Alaaf, Alaaf, 

Carnaval is gaaf!

Personalia
Prins Henry d’n Urste en 
hofhouding
Bijna de gehele hofhouding kwam het afgelopen jaar 
uit de geledingen van de Torenuilen zelf.
Henry is na zijn afscheid als prins van de Torenuilen 
opgenomen in de Orde van Oud Prinsen.
Samen met zijn adjudant Henry Reijnen is hij ook weer 
teruggekeerd in de Raad van Elf.
Drankmeester Peter gaat weer terug naar zijn ver-
trouwde stek in de Orde van Oud Prinsen.

Senatoren
André Springveld is toegetreden tot de Senaat. Wij 
wensen ook hem samen met Kirsten heel veel schik 
toe bij de Torenuilen.

Jubilarissen
Dit jaar hebben we wederom leden die 11 jaar lid zijn 
van onze prachtige vereniging.
Henry en Monique Reijnen zijn dit jaar degene die 
tijdens de 50+ middag in het zonnetje worden gezet. 
Vanaf het prinsschap van Hent in 2004 zijn ze lid van 
onze club. Tijdens het jubileumjaar in 2009 stonden 
ze samen opnieuw in het spotlicht als jubileumprins 
en page. 
Heel hartelijk gefeliciteerd!

Raad van Elf
Mark van Loon is samen met zijn Linda gestopt als lid 
van de Torenuilen. Wij danken hen voor de inzet, de 
gezelligheid en het plezier wat we van hen mochten 
ontvangen de afgelopen 4 jaren.
Gelukkig zijn we erin geslaagd een waardige vervan-
ger te vinden voor zijn plek in de Raad van Elf. Harm 
Megens van de Oude Koningsstraat zal zijn plaats 
innemen. Samen met Conny wensen wij hen heel veel 
schik toe bij onze vereniging. 

DANSFESTIVAL

Het adres voor o.a.:
• Aardappelen, groenten en fruit
• Rauwkosten, panklare groenten

• Koude en warme buffetten
• Brood op bestelling (bakkerij Vonk)

• Ambachtelijke soepen en maaltijden 

www.AGFTijssen.nl

Garage Van Woezik

OnderhOud

Kattenburg 24, 6651 An druTen
T: 0487 - 512333

repArATie

Transporten - Verhuizingen - Opslag

T 0487-512 121 - www.huismantransport.nl

Raadhuisstraat 37A 
6651 BZ  Druten
T 0487 518 510

   Slijterij 
   Marktpassage 3 
   6651 VD Druten 
   0487-512370 
   www.mitra.nl  
 

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

... Welkom bent op ons tweede terras aan de Maas?

...  Ook pannenkoeken kunt afhalen?

… U jarigen blij maakt met onze cadeaubonnen?

… Pannenkoeken bakken op locatie?

… 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?

Wist u dat ...

V-Power brandstof, Airmiles,  
moderne complete shop,  

Textiel Carwash, zelfwassers, etc...

Shell Druten
Koekoek 21
6651GP  Druten
0487-518186

www.shelldruten.nl

Carnaval?
Natuurl i jk!
www.luuxlicht.nl

Nijverheidsweg 21, 6651 KS  Druten
Telefoon: (0487) 51 64 92, Mobiel: (06) 531 889 62
Telefax: (084) 874 90 16, E-mail: erik@mirac.nl

Torensingel 7
Puiflijk
0487-515495

Slink 14
Puiflijk
0487-515310

de grootste tweewielerspeciaalzaak 
van Maas en waal en oMstreken!

de koffie staat voor u klaar!

klepperheide 13a - 6651 kM druten
telefoon 0487 - 519093

verkoop & reparatie
van: nieuwe en

gebruikte fietsen,

broMfietsen
en scooters,

onderdelen en

accessoires

openingstijden 
        Ma 13:00 - 18:00
        di 09:00 - 18:00
        wo          09:00 - 18:00
        do          09:00 - 18:00
        vr          09:00 - 21:00
        za          09:00 - 17:00

wij zijn gespecialiseerd in alle 
Merken elektrische fietsen

DE NUMMER 1 
ELEKTRISCHE FIETS

PROBEER DE NR. 1 ELEKTRISCHE FIETS 
BIJ DE GROOT TWEEWIELERSOP 15 APRIL 
EN ERVAAR HET DUWTJE IN DE RUG.

Uw SPARTA dealer:  DE GROOT 
 KONINGSWEG 48 • 6655AC PUIFLYK • degroottweewielers@planet.nl
 

ERVAAR HET DUWTJE IN DE RUG

De Sparta ION® is puur fi etsgenot. 
Een ideale fi ets voor mensen die 
zich op een vlotte, comfortabele 
manier willen verplaatsen tijdens een 
ontspannen fi etstocht of wanneer je 
snel fi levrij naar je werk wilt fi etsen. 
Maak snel een proefrit op de nr. 1 
elektrische fi ets en ervaar het duwtje 
in de rug.

2000 M² 
fiets- en 

broMfiets-
plezier

Gecertificeerd lasser van
Staal, rvs, duplex, leidingen

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

Geert Vink / Houtsestraat 22a / 6655 AR Puiflijk
Tel. 0487-515436 / GSM 06-23994491
vink-puiflijk@zonnet.nl / KvK 11068105 / BTW nr NL1679.94.517.B01



Klus & InterieurbouwComplete

info@complete-druten.nl         www.complete-druten.nl

 Ferry van Faassen 
06-385 10 882

Stand- en interieurbouw

Ook voor uw interieurbouw 
op maat!


