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D’n Vurzitter eiges aan het 

woord 

55 jaar Torenuilen, een jubileum waar ik erg trots 
op ben.  

In 1965 sloegen Theo Gerrits, Arnold Tijnagel en 
Geert Donkers de handen ineen en richtten de  
Torenuilen op.  55 Jaar later staan we hier dan als 
een prachtige, actieve vereniging. De oudste ver-
eniging van de gemeente, maar zeker nog jong van 
geest.  Deze mijlpaal wordt vastgelegd in een mooi 
boek waar “ 55 jaar carnaval vieren in Pufluk ”  
centraal staat. Ruben is al maanden lang bezig om 
leuke feitjes en foto’s te verzamelen en die te bun-
delen in het jubileumboek. Ik hoop dan ook dat dit 
jubileum exemplaar een plekje krijgt in jullie  
boekenkast. 

Maar ik wil natuurlijk ook nog stil staan bij het afge-
lopen jaar toen Prins Ferry en Jeugdprinses Dido 
met hun gevolgen de scepters zwaaiden. Ferry, je 
hebt jouw spreuk  ‘drink, leef en geniet, de laatste 
ronde kennen we niet ’  geheel waargemaakt.  En 
Dido, dansen met jouw hele gevolg op Snollebolle-
kes zal me lang bij blijven. Jullie waren een mooi 
span. Kei bedankt allemaal !! 

Maar hun opvolgers stonden al te popelen. Na een 

spannende Jeugdprinsbekendmaking in piratenstijl 
stond daar in de schatkist onze nieuwe jeugdprin-
ses Eva. Een droom komt voor haar uit. Eva is al van 
jongs af aan gek van carnaval. Ik wens Jeugdprinses 
Eva, adjudant Bo, hofdame Marit en hun hele  
gevolg super toffe carnavalsdagen toe. 

Een week later was het de beurt aan de grote Prins. 
In een setting van een volle zaal, mooie lasershow 
en een strakke Formule 1 bolide kwam daar dan 
Prins Harm d’n Twidde tevoorschijn als onze Jubile-
umprins. Wat stond ie daar trots in zijn nieuwe 
Prinsenpak. Dat hij er vol voor gaat, was wel met-
een duidelijk. Ik kan u zeggen dat de batterij van 
deze Prins maximaal opgeladen is. Samen met  
Adjudant Michiel, Pages Monique en Conny,  
Drankmeester Corné en Hoffotografe Paméla gaat 
Prins Harm er een prachtig carnavalsjaar van  
maken. 

De hoogheden zijn bekend, het programma staat 
klaar en ons jubileum weekend op 17/18 april staat 
gepland. Wat mij betreft kunnen we van start! Mijn 
wens is dan ook dat we dit jubileumjaar ‘maximaal’ 
gaan vieren met al onze leden, ereleden, steunle-
den, sponsoren en alle andere feestvierders die het 
Puflukse carnaval een warm hart toedragen.  
 

’n Carnavaleske groet, 

  

Gezien jullie jeugdige uitstraling zou je het niet zeg-

gen, maar dit jaar vieren jullie het 55-jarig bestaan 

van Carnavalsvereniging de Torenuilen! Hiermee 

zijn jullie de oudste carnavalsvereniging in Druten. 

Allereerst wil ik jullie hier hartelijk mee feliciteren. 

Meer dan een halve eeuw geleden is deze mooie 

vereniging opgericht door Theo Gerrits, Arnold  

Tijnagel en Geert Donkers. Al sinds 1965 komen 

jullie samen om feest te vieren, komen jullie samen 

om te vieren dat er tijdens carnaval geen verschil 

bestaat tussen mensen, hoe oud of jong ze ook zijn.  

55 jaar is een respectabele leeftijd. Maar tijdens 

carnaval speelt leeftijd geen rol, mensen komen 

samen en daarbij maakt het niet uit hoe jong of 

oud je bent. Als Torenuilen zijn jullie met alle gene-

raties bij elkaar en met volle energie begonnen aan 

een nieuw carnavalsseizoen. Dit begon met de for-

mule 1-wagen die tijdens de onthulling van jubile-

umprins Harm d’n Twidde de zaal in scheurde. Dit 

beeld past perfect bij de snelheid en het enthousi-

asme waarmee jullie je elk jaar opnieuw inzetten 

voor ‘t Uilengat. De bekendmaking van jeugdprin-

ses Eva stond in het teken van piraten. Mooi om te 

zien hoe jong en oud samenkomen, hoe de ene 

generatie het overneemt van de andere. De jeugd 

stort zich met volle overgave op de geweldige  

traditie die jullie in 1965 begonnen zijn.  

Met prins Harm d’n Twidde en jeugdprinses Eva d’n 

Urste ben ik ervan overtuigd dat carnaval in ‘t  

Uilengat ook dit jaar weer een gezellig samenko-

men gaat worden en dat jullie er met z’n allen een 

prachtig feest van gaan maken. Op naar de volgen-

de 55 jaar, alaaf!  

 

  

 

  

 

 

Wat gaaf dat ik dit jaar jeugdprinses van de Torenuiltjes mag zijn! Ik zal 

me even voorstellen. Ik ben Eva Vermeulen, Ik ben 12 jaar oud en woon 

in het mooie durpke Pufluk. Ik zit in groep 8 van ’t Geerke. Mijn hobby’s 

zijn: Voetballen, met kleine kinderen spelen en natuurlijk carnaval vieren! 

Carnaval zit in me bloed, ik vier al vanaf me geboorte carnaval bij de Hut-

sturm. Zij vieren net als de Torenuilen een jubileumjaar namelijk het 33 

jarig bestaan. Ik vind het dan ook super leuk om dit jaar de jeugdprinses 

te zijn! Samen met mijn adjudant Bo, hofdame Marit en natuurlijk de 

jeugdraad gaan we samen met prins Harm 2e en zijn gevolg er een super 

en een onvergetelijk jubileumjaar van maken! 

Sluit ik af met mijn leus:  

Carnaval is mijn lust en leven,  

dit jaar ga ik het als prinses beleven!  

Voorwoord 

Hier ben ik dan; Prins Harm d’n Twidde. Geboren en ge-
togen Puflukse. Wonend aan de oude Koningstraat in 
Puiflijk met mijn vrouw Conny en dochter Hannah.  
Wat een geweldig gevoel tijdens de bekendmaking, dat 
ik daar voor een volle zaal tevoorschijn mocht komen als 
de nije prins van Pufluk in m’n prinsenpekske . En dan 
ook nog jubileumprins, dat is toch wel de grootste eer 
die ik mag dragen dit jaar en dat gaan we ook zeker 
MAXIMAAL doen. Want we hebben al 54 mooie carna-
valsjaren gehad en vele prinsen zijn mij voorgegaan.  
Waaronder oud-prins Ferry. Het feest dat we afgelopen 

jaar hebben gehad onder zijn scepter gaan we zeker proberen door te zetten. 
Maar dat kan ik natuurlijk niet alleen. Daar heb ik mijn hofhouding voor nodig en wat 
ben ik daar trots op!  Allereerst mijn adjudant Michiel de Haas; oud-prins en nu adju-
dant. Ik ben blij dat hij dit jaar deze rol wilde vervullen. Verder de pages; mijn eigen 
lieve vrouw Conny en Monique Reijnen. Monique was overigens 11 jaar geleden ook 
al jubileumpage bij haar eigen Henry. En niet te vergeten drankmeester Corné van As 
en zijn vrouw hoffotograaf Pamela,  twee zeer fanatieke leden van de vereniging en 
echte Puflukse carnavalvierders. 
Daarnaast natuurlijk alle andere leden van CV de Torenuilen, samen met de senato-
ren, ereleden en dansgarde; allemaal mensen die carnaval in Pufluk, net als de rest 
van het dorp, een warm hart toedragen. Ook die zijn nodig om dit mooie jubileumjaar 
tot een succes te maken. Tot slot onze jeugdprinses Eva met adjudant Bo, hofdame 
Marit en de jeugdraad. We gaan met z’n allen dit fantastische jubileumjaar dragen en 
we maken er een geweldig carnavalsjaar van samen. 
Daarbij hebben we iedereen, jong en oud, uit ons mooi durpke Pufluk nodig. Want 
carnaval vieren we niet alleen. Ja, samen met het hele dorp gaan we er dit jaar een 
mooi carnavalsjaar van maken met weer een prachtige optocht en vele andere mooie 
activiteiten. Met als extra hoogtepunt dit jaar het jubileumweekend in april. Jullie zijn 
van harte uitgenodigd! 
Ik hoop, samen met mijn hofhouding, dat iedereen net zo veel gaat genieten als wij. 
Want carnaval vieren doen we samen; daar draait ‘t feest der feesten om. 
Daarom mijn leus: 

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

  

 

  





Puiflijkse geschiedenis  

Ter gelegenheid van ons 55-jarig jubileum wordt door Ruben Schiks een bijzonder jubileumboek 

gemaakt over het heden en verleden van het carnaval in Pufluk. De onthulling en overhandiging van 

het eerste exemplaar zal plaatsvinden op 17 april 2020 tijdens de 55-jarige receptie in Residentie 

Zaal De Linde in Puiflijk. 

Het wordt zeker geen opsomming van feiten en cijfers over enkel De Torenuilen, maar een uniek 

tijdsdocument over 55 jaar carnaval in Puiflijk, met bijzondere anekdotes, sprekende beelden en 

verrassende weetjes. Ook vele clubs en buurten die onze optocht jaarlijks tot een zeer speciale op-

tocht maken krijgen een bijzonder plekje in dit jubileumboek. 

Vanaf heden kan een ieder een voorinschrijving doen op dit uniek boek. Je betaald dan tot 1 februa-

ri 2020 € 19,50 per exemplaar in plaats van de reguliere prijs van € 22,00. Je betaald pas bij levering 

in april 2020. Vul onderstaande bon in en lever hem in bij ons secretariaat (Nijenkamp 23, 6651 HG 

Druten) of plaats een bestelling middels een email aan secretariaat@torenuilen.nl.  

 

 Ik reserveer hierbij 

  …… exemplaren à € 19,50 van “55 jaar carnaval in Puiflijk” 

 

 Naam: ……………………………………………………………………………………... 

 Adres: ………………………………………………………………………………………. 

 Postcode en woonplaats: …………………………………………………………. 

 Telefoon: ………………………………………………………………………………….. 

 Email: ……………………………………………………………………………………….. 

De eerste Prins van De Torenuilen. Was 

Prins in 1965—1966 en ook in 1966—

1967. Adriaan is de overgrootvader van 

Prinses Eva en schoon opa van oud-Prins 

Harold (2015—2016). Ook zijn achter-

kleinkind Gitte is jeugdprinses geweest 

in 2016—2017. 

Jo was in 1975—1976 de eerste Jubile-

umprins van De Torenuilen. Hij was toen 

voor de tweede keer Prins. De eerste 

keer was in 1974—1975. Zijn neefje 

Corné van As mocht ook in zijn voetspo-

ren treden in het seizoen 2016—2017. 

Toon mocht ook twee keer de scepter 

zwaaien over het Uilenrijk. Hij was in 

1986—1987 Jubileumprins van De To-

renuilen tijdens het 22-jarig bestaan. De 

eerste keer was Toon prins in 1983—

1984. Zijn zoon Gerard was jarenlang 

onze huis DJ en kleinzoon Sjoerd was 

jeugdprins in 2012—2013. 



Hans was jubileumprins met het 33-jarig 

bestaan in 1997—1998. Het begon te-

vens een traditie te worden dat de jubi-

leumprins al een keer eerder de steek 

met veren op had gehad. Hans was na-

melijk ook prins in het jaar 1996—1997. 

Henry, beter bekend als Hent, mocht 

voorgaan met het 44-jarig bestaan in 

2008—2009. De eerste keer mocht hij 

de scepter hanteren in het seizoen 

2003—2004. Sinds die tijd heeft Hent 

ongeveer alle rollen mogen vervullen in 

diverse hofhoudingen. Het is een pu-

bliek geheim dat hij nog een keer page 

zou willen zijn, zodat hij echt alles heeft 

meegemaakt. 

Nu, tijdens ons 55-jarig bestaan, heeft 

Harm de eer om Jubileumprins te mo-

gen zijn van De Torenuilen. De start van 

zijn jaar is reeds veelbelovend en we zijn 

ervan overtuigd dat het een geweldig 

jaar wordt. Hoogtepunt zal ongetwijfeld 

het jubileumweekend in april 2020 wor-

den. 

Feest 

Wie jarig is viert een feestje met iedereen die hem lief is. Zo ook bij CV De Torenuilen. Op vrijdag-

avond 17 april 2020 houden wij een receptie voor alle belangstellenden. Tijdens deze avond zullen 

wij ook het jubileumboek presenteren. Ook zullen wij een speciale hoek inrichten met allerlei me-

morabilia uit onze rijke geschiedenis. Dit alles zal plaatsvinden in de grote zaal van onze Residentie 

De Linde. 

Op zaterdagavond 18 april 2020 geven we een spectaculair feest waarbij iedereen welkom is. De 

toegang die avond is gratis! We hebben een topband weten te strikken, namelijk coverband Lead. 

DJ Matte Frazzie zal de pauzes van de band opvullen en de tent op zijn kop zetten. We vieren maar 

één keer ons 55-jarig jubileum, en dat moet dus gewoon helemaal top zijn!!  

Wij hopen dat we iedereen op vrijdag en/of zaterdag mogen verwelkomen. 





Carnaval brengt elk jaar tal mensen op de been.  

Meer dan alleen tijdens de officiële carnavalsda-
gen voor Vastenavond komen mensen bijeen 
rondom de nieuwe prins en zijn lijfspreuk om plan-
nen te maken na 11-11 voor de optocht, de vraag 
lopen we mee en/of maken we een wagen, om 
weer een nieuwe dans in te studeren met de dans-
garde en volop te repeteren met de blaaskapel die 
sfeer brengt als prins en gevolg binnenkomt, en 
om de laatste hand te leggen aan de kostuums en 
versiering om een paar activiteiten op te noemen. 
De dagen, weken, maanden tussen 11-11 en Vas-
tenavond vliegen voorbij.   

En allen die benieuwd waren wie de jubileumprins 
zou worden zijn voorzien. De onthulling heeft 
plaatsgevonden en het was groots. Jubileumprins 
Harm d'n Twidde, met adjudant Michiel, pages 
Conny en Monique en drankmeester Corné! wens 
ik een prachtig jubileum toe met alle Torenuilen, 
groot en klein. Ook Jeugdprinses Eva geniet samen 
met adjudant Bo en hofdame Marithet jeugdcar-
naval te Pufluk. Alaaf. 

We zien prins Harm op vrijdag 21-2 met de prins 
uit Afferden, Deest, Druten en Horssen op de pas-

torie; het parochiecentrum, voor een informeel 
samenzijn en hijsen van de vlag. Die avond gaan ze  

elk naar de burgermeester voor de sleutelover-
dracht en regeert uw jubileumprins te Pufluk.  

 

Gebed om Gods zegen:  

God zegene u en behoede u en doet Zijn aange-
zicht over u lichten en zij u genadig in de residentie 
"zaal de linde" te Pufluk, waar prins Harm d’n 
Twidde enthousiast met u het jubileum viert. 
Alaaf.  

  

 

Tijdens de 50+ middag werd KBO Puiflijk gehuldigd met de Zilveren Uil. Uit handen van Prins Ferry en 
in aanwezigheid van voorzitter Henry van Kessel werd de uil overhandigd aan het aanwezige bestuur.  

Het KBO organiseert door het hele jaar heen allerlei activiteiten en organi-
seert ook jaarlijks samen met CV De Torenuilen de 50+ 
zittingsmiddag.  

CV De Torenuilen vond het zeer verdiend om ook het KBO 
hiervoor eens in het zonnetje te zetten. KBO bedankt voor de 
samenwerking en alle inzet voor de ouderen in Puiflijk. 
 

Personalia 
OvO / RvE / Senaat: Prins Ferry en Jolanda hebben besloten om bij onze vereniging te blijven. Ferry is 
dan ook na zijn aftreden opgenomen in de Orde van Oud Prinsen en is tevens toegetreden tot onze 
Raad van Elf. 
Wij wensen Ferry en Jolanda heel veel schik toe bij onze vereniging 

Robbert den Bekker is teruggetreden uit de Raad van Elf en neemt nu zitting in de Senaat.  

Helaas heeft er ook 1 lid besloten om te stoppen bij onze vereniging. Oud Prins Joey Roubos heeft be-
sloten om na 4 jaar lidmaatschap te stoppen. 
Wij bedanken Joey voor zijn inzet, gezelligheid en plezier. 

Jubilarissen 

Herold van den Hurk is dit jaar 11 jaar lid van onze carnavalsvereniging. Herold was afgelopen jaar nog 
drankmeester en staat altijd klaar om de vereniging op alle manieren te ondersteunen. Namens CV de 
Torenuilen hartelijk gefeliciteerd. 

 

Woordje van ex-Prins Ferry 
Een droom is uitgekomen; prins zijn. En dan nog 
wel van Puiflijk, man wat was ik blij! Allereerst wil 
ik jullie allemaal bedanken voor dit fantastisch 
jaar, miense van Puiflijk bedankt daarvoor! Zonder 
jullie is carnaval niets! Samen met mijn hofhouding 
hebben we GENOTEN. Jeugdprinses Dido met haar 
gevolg, wat hebben we vele mooie momenten 
samen mogen beleven. Trots op ons durpke Pufluk 
ben ik, want feest maken doen we echt met z’n 
allen! C.V. De Torenuilen, de dansgarde, iedereen 
die een bijdrage heeft geleverd om ons jaar Com-

plete te maken → Het was geweldig!! Dit jaar ons 
55 jarig jubileum feest die uiteraard zal knallen. 
Want met Prins Harm d'n Twidde gaan we maxi-
maal los. Ik wens hem met zijn hofhouding en 
jeugdprinses Eva met haar gevolg heel veel plezier 
en een geweldige carnaval toe. Drink, leef en ge-
niet, de laatste ronde kennen we niet !   

 

Hartelijke groet, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optochtnieuws 
Dit jaar wordt, mede in het kader van het jubile-
um, de optocht een klein stukje verlengd. Prins 
Harm zal dit jaar het traditionele défilé afnemen 
voor de ingang van onze residentie Zaal de Linde. 
Het ontbindingsplein is dit jaar dus recht voor onze 
residentie.



 

 

PROGRAMMA 2020 
(Activiteit | Dag & Datum | Aanvang | Locatie) 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  


