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Weten jullie nog hoe het vorig jaar ging? Wat was 

carnaval 2020 achteraf gezien een zorgeloze en 

‘normale’ carnaval. Jubileumprins Harm d’n Twidde 

scheurde met de formule 1-wagen de zaal in. En 

jeugdprinses Eva d’n Urste werd onthuld in een 

piratendecor. Toen waren de eerste tekenen van 

corona al in de wereld. Maar niemand wist nog in 

wat voor een raar jaar we terecht zouden komen. 

Carnaval is naast een feest van muziek, dansen en 

verkleden, ook een feest van verbroedering. Tij-

dens carnaval maakt het even niet uit wat je in het 

‘echte’ leven doet. Hoe je eruit ziet, wat voor een 

werk je doet, hoe oud je bent….dat is allemaal on-

dergeschikt aan het feest. Even de zorgen van alle-

dag vergeten en je in het feestgedruis storten is 

een van de mooie dingen aan carnaval. En laten we 

daar nou net in deze coronatijd heel veel behoefte 

aan hebben. Even samenzijn met vrienden en fami-

lie, met onbekenden in de polonaise….. Het leek 

allemaal zo vanzelfsprekend. Wat een gemis is dat!  

Naast een hoop zorgen en verdriet heeft de coro-

natijd ons doen beseffen hoe belangrijk sociaal 

contact is. Een hand op iemands schouder kunnen 

leggen, iemand een knuffel geven. Het is zó belang-

rijk maar jammer genoeg niet meer zo gewoon als 

dat we gewend waren. Ik ben heel blij om te zien 

hoe veerkrachtig en creatief de inwoners van Dru-

ten zijn, ook in moeilijke tijden. Er zijn veel mooie 

initiatieven ontstaan, mensen helpen elkaar spon-

taan. Bieden hulp aan ouderen, doen boodschap-

pen en koken voor ze. Ik vind dit alles hartverwar-

mend!  

Maar net als jullie zie ook ik liever hossende men-

sen die lol maken met elkaar. Laten we hopen dat, 

hoe het carnaval van 2022 er ook uit gaat zien, we 

in het nieuwe 

jaar weer een 

beetje dichter bij 

het normale le-

ven kunnen ko-

men. Ook voor 

alle Torenuilen 

en Torenuiltjes. 

 

Prins Harm d’n Twidde 

Hallo uilen, uilinnen en alle andere carnavalsfanaten! 

Wat is 2020 een raar jaar geweest. En wat is het dat (op 
het moment dat ik dit schrijf) nog steeds. 

Januari en februari begonnen goed. Met z’n allen hebben 
we een prachtige aanloop naar de carnaval gehad, boor-
devol activiteiten. Een geweldige pronkzitting, een zeer 
geslaagde 50+ zittingsmiddag. 

Daarna kwam carnaval zelf. Met een hartstikke mooie 
reut in Pufluk. Ondanks de harde wind en de hoogte-
beperking die er was, hebben we weer aan Maas en 
Woal laten zien dat wij hier in ons mooi durpke Pufluk 
een grandioze optocht hebben. 

Dat bleek ook wel op de maandagmiddag. Daar was het na de Maas en Waal-reut een 
prijzenregen voor alle puflukse groepen en clubjes. Uiteraard waren daar ook de indi-
viduelen goed vertegenwoordigd. We haalden met z'n allen 9 van de 20 prijzen en 
allemaal hoog geëindigd in de verschillende categorieën. 

Kan jullie vertellen dat daar een geweldig trotse Prins en Jeugdprinses stonden op het 
podium, wat was dat een feest! 

Ook de rest van de carnaval in ons eigen durpke was weer gezellig als vanouds. Ik heb 
met mijn hofhouding van elk moment genoten; vanaf de bekendmaking tot en met 
de leste haring die naar binnen ging (voor diegene van de hofhouding die dit eten). 

Ik wil dan ook van de gelegenheid gebruik maken om IEDEREEN in Puiflijk, in heel 
Maas en Waal, nogmaals te bedanken voor het geweldige feest dat we er met z’n 
allen van gemaakt hebben! 

Na deze fantastische carnaval verheugden we ons op de halfvastenoptochten in 
Oaffere en Lauwe. Op het wauwelkousen festival en als klap op de vuurpijl het jubile-
umweekend in mei. Genoeg om naar uit te kijken… 

Maar toen… ja, dat hoef ik niet uit te leggen, toen kwam corona. Een virus dat in eer-
ste instantie een ver van ons bed show leek. Moet eerlijk zeggen, destijds had ik er 
wel een carnavalsliedje over gehoord, maar veel wist ik er nog niet van. 

Al snel werd echter duidelijk dat dit ‘virusje’ ons land en ons leven op de kop ging 
zetten. Ook alle carnavalsactiviteiten werden geannuleerd en ons jubileumweekend 
werd uitgesteld naar oktober. 

Van drie à vier avonden per week de hort op, naar alle avonden op de bank… Ja, dan 
val je wel in een gat. 

Ook deze winter haalt corona een streep door carnaval. Maar we blijven vooruit kij-
ken en hopen snel weer een (carnavals)feestje te kunnen vieren met het gezelligste 
durpke dat ik ken! 

En ik heb één geluk; ik mag nog een jaar prins blijven samen met mijn geweldige 
hofhouding, duss mijn lijflied kan nog even door: MAXIMAAL!!!! 

Dan wens ik tot slot iedereen heel veel gezondheid toe en hopelijk tot heeeeel snel 
op t eerstvolgende feest! 

Prins Harm d’n Twidde en hofhouding 

 

Trots op dorp en vereen, prins carnaval ben je nooit alleen. 

  

 

  

 

 

Beste uilen en uilinnen, 

Even een terugblik van mij als prinses van de Torenuiltjes. 

In aanloop naar de carnaval toe, samen met adjudant Bo, hofdame Marit 

en Prins Harm met zijn hofhouding velen bouwbezoeken, recepties en 

zelfs radiobezoeken afgelegd. Wat was dat gezellig met elkaar! 

De carnaval begon met een bezoek aan de Boerenbende, waar we ge-

noeg confetti hebben achtergelaten. Hierna op vrijdag voor het eerst 

samen met de jeugdraad feesten op de prinsessenwagen. We brachten 

een bezoek aan de Appelhof en ’t Geerke. Zaterdag genoten van een super mooie optocht in Puiflijk met 

erna het feestje bij Mulders, wat ik niet snel zal vergeten! Op zondag Prins Harm mee opgehaald en sa-

men met de hofhoudingen banaan varend door het dorp heen. 

Maandag de Maas en Waalreut in Druten. Ook hier na afloop een mooi feestje gebouwd in de tent bij 

Lamers. 

Op dinsdag werd ik thuis opgehaald en met de jeugdraad voor de laatste keer een rondje door Puiflijk op 

de prinsessenkar. Een super gezellige middag bij het Uilskuikenbal. Helaas was dit de laatste dag dansen, 

polonaise lopen en gekleed als prinses. Woensdag afgesloten met haring happen, napraten over de car-

naval en plannen maken voor halfvasten en het jubileumweekend. Maar helaas kwam het coronavirus 

en konden deze activiteiten niet doorgaan. 

Hopelijk blijft iedereen gezond en kunnen we snel met elkaar een feestje vieren! 

Carnaval is mijn lust en leven,  

afgelopen jaar mocht ik het als prinses beleven!  

  

 

  



Tijdens de 50+ zittingsmiddag op zondag 26 februari werden de 
twee nog levende oprichters van CV De 
Torenuilen in het zonnetje gezet. 
Uit handen van voorzitter Henry 
van Kessel ontvingen Geert Donkers 
en Arnold Tijnagel de Zilveren Uil 
voor hun bijzondere verdienste voor 
het Puflukse carnaval. 55 jaar na dato 
zijn ze allebei nog zeer betrokken bij 
het Puflukse Carnaval. 

Personalia 
Orde van oud-Prinsen / Raad van Elf / Senaat:  

Dit jaar hebben helaas drie leden te kennen gegeven dat ze stoppen bij de vereniging. Oud-prins Harold 
Vermeulen, senator André Springveld en Kirsten Springveld. Wij danken ze voor hun inzet en gezellig-
heid binnen onze vereniging. 

Ook hebben we het genoegen dat er zich 10 nieuwe leden hebben aangediend: 

• Wendy Hermens 

• Jos en Jessica Diks 

• Jurgen en Hélène Loffeld 

• William van den Akker en Machteld Walraven 

• Rick de Leeuw en Esmee van Hulst 

• Jacqueline van Driest 
 
Jos, Jurgen, William en Rick gaan tevens onze Raad van Elf versterken. Wij wensen ze allemaal heel veel 
plezier toe binnen onze vereniging. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’n Vurzitter eiges 
Beste Uilen en Uilinnen, 
 
Zittend naast de kerstboom, gaan mijn gedachten uit naar het afgelopen jaar. Wat was het een storm-
achtig jaar, in al zijn vormen. 
 
55 jaar Torenuilen.. de gehele CV onder leiding van jubileumprins Harm en jeugdprinses Eva en hun 
gevolgen was er klaar voor om dit geweldige jubileumjaar uitbundig te gaan vieren. Alle weekenden 
voor de carnaval zaten vol met activiteiten. ‘Pakken wat we pakken kunnen’ was dan ook het motto van 
prins Harm. Wat een energie en enthousiasme straalden de Hoogheden uit. Mijn complimenten gaan 
ook uit naar de Hofhoudingen, zij moesten ook ‘maximaal’ gaan. Prachtig was het om te zien hoe Harm 
en Eva samen aan het feesten waren. Waar de prins was, was ook de jeugdprinses. Super! 
 
Dan de carnavalsdagen, de optocht…. Menig optocht viel ten prooi aan de storm, maar gelukkig kon hij 
in het Uilengat wel doorgaan. Ondanks de hoogtebeperking was het een prachtige optocht, dat zich 
uitbetaalde in de vele prijzen tijden de M&W Reut. Om trots op te zijn! De fantastische A-Meezing-
Sunday en het gezellige Uilskuikenbal op dinsdagmiddag zijn niet meer weg te denken uit het Torenui-
lenprogramma. En dan op dinsdagavond, onze traditionele Uildoving, de oogjes van de Uil gingen uit en 
het werd stil……. Heel stil !!! 
 
Het Coronavirus kreeg de gehele wereld in zijn greep. Alle carnavalsactiviteiten inclusief ons jubileum 
weekend werden gecanceld. Carnaval vieren in een 1,5 meter samenleving is wat mij betreft geen reële 
optie. We weten nog niet wat 2021 ons gaat brengen, wat de mogelijkheden zijn. Wat wel zeker door-
gaat, is de uitreiking van ons Jubileumboek. Het is een prachtig document geworden. Ruben, top!! Zet 
zaterdag 13 februari in jullie agenda. Dan zal het boek de deur uitgaan. In welke vorm dit gaat gebeu-
ren, is afhankelijk van wat dan de mogelijkheden zijn. Verder zijn we blij dat Prins Harm en zijn gevolg 
nog een jaar doorgaan. 
 
Beste carnavalsvrienden, ik hoop van harte dat er in de loop van 2021 weer mogelijkheden zijn om sa-
men carnaval te vieren. Tot die tijd, blijf gezond en laat het carnavalsvlammetje branden. 
 
’n Carnavaleske groet, 



Torenuiltjes 

Het carnavals gevoel kriebelt weer bij ons alle-
maal, maar helaas konden wij rond de elfde 
van de elfde niks organiseren door corona. 
Prinses Eva en haar gevolg hadden zich ver-
heugd op nog een extra feestje tijdens ons 55 
jarig jubileum. 

Helaas...Corona dacht daar anders over! 
We hadden wel alvast een oproep gedaan bij 
de scholen wie er aankomend jaar in de jeugd-
raad zou willen ..hier zijn een aantal enthousi-
aste reakties uit voort gekomen, maar helaas 

kunnen we straks geen massaal carnaval vie-
ren met alle jeugd. 

Driemaal alaaf namens jeugdcommissie To-
renuiltjes, 

 

Mini-Stars en Dancing-

Stars 
Wat hebben we dit jaar toch weer twee ge-
weldige groepen meiden van de dansgarde. 
De Mini-stars zijn met 6 meiden en de Dancing
-stars met 7 meiden. 
Het is een jaar die anders is dan anders. We 
zijn begonnen met via de app filmpjes met 
passen te sturen, zodat de meiden zelf thuis 
konden oefenen.  

Na een tijdje mochten we buiten gaan trainen 
maar op 1,5 meter afstand. Toen bleek dat ze 
het kei goed hadden geoefend thuis en de 
passen al goed onder de knie hadden. We 
waren echt super trots op ze. Later mochten 
we ook weer binnen trainen en zonder af-
stand en nu konden we aan de posities gaan 
beginnen. 

Helaas kregen we het trieste nieuws dat de 
hele Carnaval niet door zal gaan. Maar onze 
meiden zijn niet te stoppen en ze gaan nog 
steeds vol enthousiasme door met trainen. 

We  zijn zo ongelovelijk trots op ze en hopen 

dat er toch nog een moment komt dat ze de 
dansen aan het publiek kunnen laten zien. 

  

 



Jubileumboek 

Het is 55 jaar geleden dat carnavalsvereniging 

De Torenuilen het levenslicht zag. Een haast 

toevallige oprichting, zo herinneren Gerard 

Donkers en Arnold Tijnagel zich. Samen met 

wijlen Theo Gerrits sloegen zij in 1965 de han-

den ineen en beijverden zich voor de eerste 

carnavalsviering in Puiflijk. Ruben Schiks greep 

het 55-jarig bestaan, een bijzondere mijlpaal, 

aan om een boek te schrijven over het Puiflijks 

carnaval. 

Een jaar verzamelen, documenteren en schrij-

ven heeft geleid tot een dwarsdoorsnede van 

het zottenfeest door de jaren heen. „Daarbij 

heb ik dankbaar gebruik gemaakt van informa-

tie en beeldmateriaal van talloze dorpsgeno-

ten”, vertelt Ruben.   

 

Bijzonder tijdsdocument 

Verdeeld over 124 pagina’s wordt in Van Pöö-

kenaren tot Torenuilen de ontstaansgeschiede-

nis en het verdere verloop van carnaval in ons 

dorp uitgebreid omschreven. Zo is er onder 

meer aandacht voor de verschillende dansgar-

den, de groei die de optocht doormaakte en 

het ontstaan van volkslied Oh m’n Pöflek. De 

eveneens Puiflijkse Patricia Ruis tekende voor 

het ontwerp. Ruben: “Mede dankzij haar in-

breng is het boek een bijzonder tijdsdocument 

geworden.” 

 

Boekpresentatie  

“Door de geldende coronamaatregelen kon het 

geplande jubileumweekend met feestelijke 

boekpresentatie afgelopen oktober helaas 

geen doorgang vinden”, legt Torenuilen-

voorzitter Henry van Kessel uit. “De onthulling 

is daarom verplaatst naar carnavalszaterdag 13 

februari 2021. Die dag ontvangt ook eenieder 

die het boek besteld heeft zijn of haar exem-

plaar thuis.” 

Mocht de situatie rondom het coronavirus een 

presentatie in februari niet toelaten, worden 

de bestelde boeken thuisgebracht.   

Overigens is het nog mogelijk een exemplaar à 

22 euro te bestellen. U kunt nog steeds een 

mailtje sturen naar secretariaat@torenuilen.nl. 

Terugblik  

Ruim twee jaar voor ons jubileum werd er al 

nagedacht over de invulling hiervan. Er werden 

commissies gevormd en vele ideeën passeer-

den de revue. We hadden gekozen om het jubi-

leum te vieren buiten het carnaval om en het 

oog viel op het weekeinde van 17, 18 en 19 

april 2020. Op de vrijdag een receptie voor ge-

nodigden en belangstellenden. Ook zou het 

jubileumboek worden onthuld in bijzijn van de 

twee nog onder ons zijnde oprichters, te weten 

Geert Donkers en Arnold Tijnagel. Een bijzon-

dere avond werd in elkaar gezet, compleet met 

heel veel oude items van onze vereniging. 

Op de zaterdag wilden we eerst met de gehele 

vereniging van groot tot klein een hapje eten 

om vervolgens over te gaan tot een geweldige 

feestavond voor iedereen. Er werd een fantas-

tische band gecontracteerd, namelijk Cover-

band Lead en ook nog een DJ in de persoon van 

Matte Frazzie. Wat hadden we het leuk gevon-

den om samen met jullie, de carnavalsgroepen, 

buurten, Puiflijkse verenigingen, carnavalsver-

enigingen uit de regio en overige belangstellen-

den het glas te heffen op ons 55-jarig jubileum. 

Immers 55 jaar wordt je maar één keer! 

De zondag zou dan een dag voor de leden zijn. 

Lekker met z’n allen ergens heengaan. Samen 

bezig zijn met allerlei activiteiten en dan ‘s-

avonds lekker eten en een borreltje drinken. 

Maar al gauw bleek dat COVID-19 roet in het 

eten ging strooien…… In eerste instantie hoop-

ten we dat het in april wel zou zijn overgewaaid 

of dat we alles toch in kleinere vorm door zou-

den kunnen laten gaan. Maar niets is minder 

waar. Wij konden helaas geen verantwoorde 

wijze vinden hiervoor. 

Dus uithuilen en opnieuw de schouders eron-

der zetten! Een nieuw weekeind werd geprikt, 

want nà de zomer zou het toch wel weer enigs-

zins normaal moeten gaan worden. Het werd 

het weekeind van 17 en 18 oktober. En we had-

den geluk, de band kon omgeboekt worden! 

Alleen de DJ zou een andere moeten worden. 

Helaas, maar goed, als we maar een mooi 

weekeind zouden krijgen….. Niet dus…..  

De receptie op zondag wilden we koste wat 

kost door laten gaan. De voorbereidingen wa-

ren in volle gang, maar de aangescherpte regels 

gooiden wederom roet in het eten. Dan maar 

een boekpresentatie met maximaal 50 perso-

nen in de zaal en rekening houdend met alle 

corona maatregelen. Helaas, de regels werden 

wederom strenger en ook dat werd niet haal-

baar.  

Maar het boek gaan we onthullen! En wel op 

carnavalszaterdag 13 februari 2021. Dit gaat 

hoe dan ook door. Met of zonder publiek. Ve-

len van jullie hebben het boek al lang geleden 

besteld en wij willen deze heel graag bij jullie 

afleveren.  

Het jubileum is dan wel niet geworden wat we 

ervan gehoopt hadden, we zijn er niet minder 

trots op! 

Met carnavalsgroeten, 

  











 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

Wij willen graag al onze sponsoren bedanken voor hun vaak al jarenlange steun aan 

onze vereniging. Dit jaar is een bijzonder jaar. Er is geen carnaval, geen activiteiten, 

geen bijeenkomsten. We hebben ze dan ook bericht dat we geen bijdrage zullen vra-

gen voor dit seizoen. Dit jaar hebben wij onze sponsoren gewoon niet veel te bieden 

door middel van onze reclameborden in de zaal, in de wei, en ook niet in onze Carna-

valscourant.  

Dat kan dus niet vinden wij. Wij laten dan wel geen courant drukken en gaan deze 

niet huis aan huis verspreiden, maar we maken wel een digitale versie die beschik-

baar is voor iedereen. Wij hebben dan ook besloten om alle advertenties van de cou-

rant van vorig jaar ook dit jaar te laten staan en onze zaalvernoemingen nemen we 

hierin ook op.  

Wij als actieve carnavalsvereniging zou-

den zoveel minder kunnen organiseren 

als we niet de steun van onze sponsoren 

zouden hebben. Wat dacht u van onze 

prachtige optocht, de pronkzitting, de 

50+ zittingsmiddag, onze jeugdcarnaval, 

etc. etc. 

: 

M.V.T. Binnenmontage| Shell Druten | A. van Elk bv Aannemings– en 

verhuurbedrijf | Sannah | Viro Binnenafbouw | B&B De Knechtenka-

mer | Claassen Tekenbureau | Sjuul van de Klok Makelaardij | Horeca 

De Lier | Fitapple Puiflijk | Van Gelder Oliehandel | Top 1 Toys | De 

Heerlijkheid Catering Horssen 

 


