
door de jaren heen
Een bloemlezing van 50 jaar blauwlappen en hun 
clubkrant, de Prinsen, raden van elf, programma’s, 
dansmariekes enz.



De totstandkoming van dit boek is mede mogelijk gemaakt door 
de ondersteuning van de onderstaande bedrijven en personen 
en de inzet van Cees vd Ham:

Aannemersbedrijf van Baaijen, Culemborg
AC Verf, Kleur & Interieur, Culemborg
Autobedrijf Helmond Toyota, Culemborg
Bestuur eckv de Blauwlappen
Bij Marielle, Culemborg
Carproof, Culemborg
Conny Blom-Lausberg, Culemborg
Crum Autobedrijven Ford, Culemborg
Dames en heren raad van 11 eckv de Blauwlappen
Delano Outlet Culemborg
Dokman tweewieler specialist
DS-events, Culemborg
DZM verhuur, Culemborg
Erik van dillen tuinverzorging, Culemborg
fam. H. van Everdingen, Culemborg
Gebr. Pothuizen BV, Culemborg
Gecu auto totaal service BV, Culemborg
Grauwelman tweewielers, Culemborg
Handelsonderneming Uittenbogert, Culemborg
Hof fotograaf ECKV de Blauwlappen, Rick Unnik
Joh. Versteeg B.V., Culemborg
Jos Meijdam zonwering, Everdingen
Laminaat & Go, Culemborg
Lydia’s hairfasion, Culemborg
M. Salari transport BV, Culemborg
Markthallen, Culemborg
Meubelstofferderij HEWI
Outdoorable lifestyl
Premio Jägers Banden & autoservice, Culemborg
Prins Eduard de eerste
Riny Blom, Culemborg
RTG reclame, Culemborg
Sport & Event Center, Beusichem
Tandprothetische praktijk J.M. Volgers, Culemborg
Th. Van den Hurk tuincentrum, Culemborg
Van Dord tuinverzorging, Culemborg
Van Sterkenburg, Transport, Opslag, Verhuizingen, Culemborg
Vishandel Jacob van Jan, Bunschoten-Spakenburg
Vloeren & Zo, Culemborg



Voorwoord

Het boek waar u nu in kijkt is gemaakt omdat onze 

vereniging de “Eerste Culemborgse Karnavals Vereniging De 

Blauwlappen” een mooie mijlpaal heeft behaald. 

De vereniging bestaat zowaar 18.250 dagen, 2600 weken, 

een halve eeuw oftewell 50 jaar. Daar mogen we best een 

beetje trots op zijn als je kijkt naar wat er in die periode 

voor een werk verzet is door iedereen om carnaval vieren 

in Culemborg (tijdens carnaval Papklokkendam geheten) 

mogelijk te maken. Als vereniging mogen we ons in die 

jaren ook gelukkig prijzen met alle sponsoren die ons 

ondersteunen waarvoor wij ze heel dankbaar zijn.

Als u door het jubileumboek bladert, ziet u een overzicht van 

50 jaar carnaval vieren in Culemborg. 

Het boek is samengesteld uit hoogtepunten van onze 

carnavalskranten die we hebben uitgebracht sinds de 

oprichting op 29 oktober 1967. Het geeft een mooi beeld 

welke Prinsen en Raadsleden we door de jaren heen gehad 

hebben en de artiesten, foto’s en advertenties roepen voor 

een ieder leuke herinneringen op.

Ik wens u heel veel lees plezier met dit jubileumboek.

Joost van Schaik

Voorzitter ECKV De Blauwlappen
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EERSTE CULEMBORGSECARNAVALSVERENIGING“DE BLAUWLAPPEN”

secretariaat : Molenwal 58
4101 EW Culemborgtel. 0345 517615
e-mail: blauwlap@planet.nl

Datum oprichting: 29 oktober 1967
De statuten van de vereniging zijn geregistreerdbij de Kamer van Koophandel te Tiel ondernummer V 156701
Bankrekening : 55.93.22.607

ABN/AMRO Culemborg
Postbanknummer :5911472
Residentie : DE BLAUWE LANTAARNGrote Kerkstraat 134102 LB Culemborgtel. 0345 512819
De Carnavalskrant “De Blauwe Koerier” is eenofficiële uitgave van De Blauwlappen.Oplage : ca 11.500 ex.Huis-aan-huis verspreid in Culemborg.(Papklokkendam tijdens Carnaval)Redactie : Molenwal 58

Perosistraat 14

Het is weer bijna zover. Het carnaval 2004 staat
op het punt te beginnen.
Ik Prins Sebastian I, kijk er dan ook naar uit,
om op zaterdag 21 februari, de sleutel van
Papklokkendam in ontvangst te mogen nemen
en me dan 4 dagen de baas mag voelen over
Papklokkendam.
Ook zal de burgemeester Mevr A.M.E van
Vught-Toonen de sleutel van de Binnenpoort
overhandigen aan mijn jeugdige collega
Prins Stephan IV.

Wij, als Blauwlappen, hopen U dan ook te
mogen begroeten op onze “Open Avond”
op maandag 23 februari 2004.
De kaartverkoop voor deze avond staat elders in
deze krant vermeld, maar wees er snel bij want
vol is vol.

Vorig jaar heb ik, als Minister van Jeugdzaken,
een bezoek gebracht aan het Carnaval van
Vriendenschaar. Dit jaar verheug ik mij dan ook
bijzonder om, nu als Prins Sebastian I, bij de
Grastrappers op bezoek te gaan

Tot slot, wil ik iedere Papklokkendammer een
fantastisch Carnaval 2004 toewensen en ik
hoop U te zien bij de Blauwlappen.

Met vriendelijke groet,
en drie maal ALAAF.

Prins Sebastian I.

Beste Papklokkendammers,

Prins Sebastian I Pro
clameert:

Dat hij op democratische wijze is ge
kozen

door de Raad van Elf.

Dat hij blij is met zijn Jeugdgarde en
er samenmet Prins

Stephan IV en de leids
ters een fijn carnaval

van zalmaken.

Dat hij gesteundword
t door zijn Raad van E

lf en gehele

hofhouding.

Dat hij Bram, Jacqueline enMargriet een zeer goed

carnaval toewenst.

Dat hij veel polonaise
kan lopen, o.l.v. Boere

nkapel De

Pap(k)lepels.

Dat hij tijdens het car
naval op de steun van

de Dames van

de Raad kan rekenen.

Dat hij vrolijk wordt
door de samenwerkingmet Jan

Vermeulen als Hoftapper.

Dat hij de D.J. en de ge
luidsmensen een zeer goedm

uzikaal

carnaval toewenst.

Dat hij er naar uitkij
kt om dit jaar naar Vriende

nschaar

te gaan als nieuwe Pr
ins van de Blauwlapp

en.

Dat hij alle leden een
heel fijn carnaval toe

wenst en dat we

er een fantastisch fee
st vanmaken.

Dat hij deze proclamatie besluit met de leuze:

“Wat is het fijn om de jongste Prins van d
e Blauwlappen te

zijn en verklaart hier
bij Carnaval 2004 voo

r geopend”.

Culemborg, november 2003

Prins Sebastian I.

Proclamatie

1e

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

10e

11e



Het Blaaskapellenfestival, dat gehouden wordt op Zondag 11 Juli a.s. tijdens
Culemborg Bijvoorbeeld, wordt ook door de Blauwlappen georganiseerd. Veel
leden van deze Culemborgse Carnavalsvereniging verrichten op deze dag
vrijwilligerswerk.
De achterliggende gedachte van dit evenement is, dat wij met een batig saldo
weer leuke dingen kunnen doen. Zoals carnaval vieren met de bejaarden in
Culemborg en de gehandicapte medemens. Ook het Kindercarnaval op de
zaterdagmiddag voor alle kinderen van Papklokkendam wordt hierdoor mogelijk
gemaakt.
Met Koninginnedag beheren wij i.s.m. C.en O. en Partycentrum De Lantaarn de
tent op de Markt ook voor dezelfde doelen.

Op de zaterdagmiddag wordt
er in de Blauwe Lantaarn een
groots carnavalsfeest
gehouden. Dit feest is voor alle
kinderen uit Papklokkendam
(Culemborg)
De kinderen worden onthaald op
limonade en chips.
Dit allemaal gratis. Op de
maandagmorgen tijdens het
Carnaval dan herhalen wij dit
allemaal nogeens maar dan met
de gehandicapte medemens uit
Culemborg en omgeving.

De carnavalsvereniging De
Blauwlappen brengt ieder jaar een
week voor het Carnaval een bezoek
aan het bejaardenhuis De Kulenburg.
De dansmuziek, het Combo Hans Piek,
de Boerenkapel De Pap(k)lepels
worden ingehuurd door de
carnavalsvereniging om een gezellige
avond voor de bewoners te kunnen
brengen.
Ook verzorgen (lees: betalen) wij de
drankjes en hapjes die op deze avond
door de Hoftapper en de dames van
de raad v. 11 aangeboden worden.
Op dinsdagmiddag wordt dit
herhaald maar dan in het Beatrix
Verpleeghuis. Alleen dit jaar i.v.m. de
verbouwing van dit verpleeghuis
wordt dit gecombineerd met de
bejaardenmiddag op Maandag tijdens
het Carnaval. Op deze middag krijgen
de aanwezigen
1 gratis kopje koffie en 2 consumpties
gratis. Ook wordt er een leuk
onderhoudend muzikaal programma
aangeboden want er wordt nu
eenmaal Carnaval gevierd.
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EERSTE CULEMBORGSE 
CARNAVALSVERENIGING
“DE BLAUWLAPPEN

secretariaat : Molenwal 58
4101 EW Culemborg
tel. 0345 517615
www.blauwlappen.nl
e-mail: blauwlap@planet.nl

Datum oprichting: 29 oktober 1967

De statuten van de vereniging zijn geregistreerd

bij de Kamer van Koophandel te Tiel onder

nummer V 156701

Bankrekening : 55.93.22.607
ABN/AMRO Culemborg

Postbanknummer : 5911472

Residentie : DE BLAUWE LANTAARN
Grote Kerkstraat 13
4102 LB Culemborg
tel. 0345 512819

De Carnavalskrant “De Blauwe Koerier” is een

officiële uitgave van De Blauwlappen.

Oplage : ca 11.500 ex.
Huis-aan-huis verspreid in Culemborg.

(Papklokkendam tijdens Carnaval)

Redactie : Molenwal 58
Debussystraat 39

Het is voor mij een hele eer,
om voor het tweede opeen-
volgende jaar, Prins te mogen
zijn bij de Blauwlappen.
Een jaar waarin we voor de
40e keer Carnaval vieren in
Papklokkendam.
Voor de 40e keer Carnaval
vanuit onze vertrouwde leut-
bunker “De Blauwe
Lantaarn”.
Daarbij komend dat in het
jubileumjaar ik de 11e Prins
van de vereniging ben.
Carnavalesker kun je ’t jezelf
niet voorstellen.
Na een geslaagd Carnaval
2006, met veel leuke reac-
ties, heeft me doen besluiten
me wederom kandidaat te
stellen om nog een jaar als
Prins de Carnavalskar te trek-
ken. 
Een vermoeide maar eervolle
taak.

Na het vorige jaar, compleet als Raad van Elf, het Carnaval te heb-
ben mogen vieren heeft dit jaar Aldwin bedankt als lid van de
Raad.
Aldwin vanaf deze kant nog bedankt voor je inzet.
De overige Raadsleden blijven nog steeds in het Carnaval geloven
en zullen mij steunen bij het vieren van Carnaval 2007.

Het Carnaval in 2007 heeft wederom iets speciaals. Zowel de
Prins als de Jeugdprins komen uit één gezin. Terugkijkend naar de
foto’s en films van vorig jaar ben je als vader daar beretrots op.
Mede dankzij Marja kunnen we dit jaar er samen weer staan.
Marnix vanaf deze kant wederom ToiToiToi. 

Hierbij wil ik ook even mijn petje afnemen voor onze hoftapper
Danny. Welke vorig jaar met veel respect de kraan van de tap
overnam van onze legende Jan.
Ik ben ervan overtuigd, en ik denk ook de overige raadsleden, dat
Danny niet onder doet aan onze oude vertrouwde hoftapper.
We rekenen ook dit jaar weer op je Danny.

De locatie waar we het 40ste Carnaval vieren is in  “De Lantaarn”.
Welke in die dagen omgedoopt is tot “De Blauwe Lantaarn”.
Bram, Jaqueline en al het overige personeel zullen ons, en mis-
schien ook U, voorzien van een natje. Mijn ervaring aldaar zal het
aan hen niet liggen om er een geslaagd Carnaval van te maken.

Al met al hebben De Raad van 11, Rode Kielenploeg, Bestuur,
Dames van de Raad, Jeugdgarde en niet te vergeten de
Jeugdleidsters er heel veel zin in om dit jubileumjaar met U
samen te vieren.

Mocht U in de gelegenheid zijn om op één van onze avonden het
Carnaval met ons mee te willen vieren, dan bent U altijd van
harte welkom. 
Voor kaartverkoop kunt U verderop in de krant lezen.

Carnavalsgroeten,

Prins Walter II 

Beste carnavalsvierders,

Dat hij op democratische wijze isaangewezen door de Raad van Elf.Dat hij trots is om samen met Jeugdprins Marnix II het 40e
Carnaval te mogen vieren.
Dat hij wederom zal steunen op zijn Adjudant, Grootvorst,
Raad van Elf (en mijn vrouw).
De dames van de Raad van Elf ook zeker dit jaar weer hun
steentje bijdragen.
Dat hij in het jubileumjaar de 11e Prins van de vereniging
is.

Dat hij Bram, Jaqueline en al het bedienend personeel een
goed Carnaval toewenst.
Dat de deurwacht ook dit jaar weer helaas aan mijn neus
voorbij gaat.
Dat dit jaar ook de Pap(k)lepels weer aanwezig zijn 

Dat hij DJ Dennis van Soelen veel succes wenst met zijn
eerste keer bij “De Blauwlappen”.
Dat hij een ieder van harte welkom heet bij het 40e
Carnaval van “De Blauwlappen”.
Dat hij besluit: “Wat is het toch fijn een Blauwlap te zijn”.

Proclamatie
1e

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

10e

11e

Prins Walter II Proclameert:

2007

2
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Jeugdprins 

Dansmariekes
Marnix IIJeugdprins

Marnix II

Dansmarietjes

Dansmariekes

Dansmarietjes

Beste Carnavalsvierders,
Vorig jaar was ik voor de eerste keer Prins bij dejeugdgarde. 
Samen met mijn ceremoniemeester Richard. Er kwam zelfs op het laatste moment een nar bij(Brian).
Ik vind het weer heel erg leuk om dit jaar voor de2e keer Prins te mogen zijn voor de jeugd van deBlauwlappen. Zeker nu het dit jaar een feestjaar isvoor de Blauwlappen.
We vieren dit jaar voor de 40e keer Carnaval.Ik doe dat niet alleen maar samen met de dansma-rietjes en onze leidsters, Cindy, Audrey en Mandy. Ik vind het heel leuk om weer samen met mijnvader Prins te zijn.

Hebben jullie ook zin in een carnavalsfeestje, komdan op de zaterdagmiddag ook naar de BlauweLantaarn.

Alaaf en tot zaterdag.

Jeugdprins Marnix II

Proclamatie
Prins Marnix II Proclameert:

Dat ik er trots op ben om hier alweer voor

de tweede keer als Prins te mogen staan.

Dat ik de Dansmariekes, Dansmarietjes en

alle Blauwlapjes een leuk Carnaval toe-

wens.

Dat Cindy, Audrey en Mandy ons hierbij

goed geholpen hebben.

Dat we dit jaar voor de 40e keer Carnaval

vieren.

Dat de hele jeugdgarde van vorig jaar

compleet is gebleven. 

Dat ook de Grastrappers een feestjaar

hebben en ook weer bij ons zijn.

Dat ik besluit: “Wat is het toch fijn om

een Blauwlap te zijn”.

1e

2e

3e

4e

5e

6e

7e

JeleysaDesiree

Richard

Brian

Malissa

Anique

Britney

Charlotte

Nikita

Cindy - Audrey
- M

an
dy

Le
ids

ters

Moniek

Kaylee
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Jeugdprins
Marnix III

Proclamatie 2008
Prins Marnix III Proclameert:

Dat ik dit jaar naast een Ceremoniemeester en

een Nar ook een Prinses heb.

Dat ik het heel fijn vind dat Mandy ons dit jaar

heeft geholpen met het trainen van de

Dansmarietjes en Dansmariekes.

Dat Mandy steun heeft van de Dansmariekes om

de Dansmarietjes te trainen.

Dat de hele jeugdgarde van vorig jaar nog com-

pleet is en zelfs is uitgebreid.

Dat ook de Grastrappers dit jaar weer Carnaval

komen vieren bij de Blauwlappen

Dat ik de jeugd van Culemborg oproep om naar

het Jeugd-Carnaval te komen.

Dat ik besluit: “Wat is het toch fijn 

om een Blauwlap te

zijn”.

1e

2e

3e

4e

5e

6e

7e Beste Carnavalsvierders,
Het is al weer voor het 3e jaar dat ik Jeugdprinsmag zijn voor de Blauwlappen. Het wordt ieder jaarleuker en ieder jaar komt er weer iemand bij. Ditjaar zal Anique prinses zijn bij de jeugd.Niet alleen is er een Prinses bij gekomen maar ookbij de dansmariekes en dansmarietjes zijn er nieu-we gezichten te zien. Mandy heeft de taak op zichgenomen om ons te trainen. Zij wordt geholpendoor de dansmariekes. Met zo’ngrote groep is dat een hoop werk en alle hulp isdan welkom.

Ik heb er dus heel veel zin in om dit jaar weer metalle jeugd van Culemborg Carnaval te vieren.Hebben jullie ook zin in een carnavalsfeestje komdan zeker even langs op zaterdagmiddag in deBlauwe Lantaarn.

Carnavalsgroeten.

Prins Marnix
III M

andy

Anique

R
ich
ar

d

Brian
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Proclamatie 2009  
Prins Marnix IV Proclameert:

Dat ik al weer voor de vierde keer de

jeugdprins mag zijn.

Dat dit jaar de gehele jeu
gdgarde weer

compleet is.

Dat ik het heel fijn vind dat M
andy en

Lusanne ons dit jaar hebb
en geholpen 

met het trainen van de Dansmarietjes en

Dansmariekes.

Dat we ook dit jaar weer op bezoek gaan

bij de Grastrappers.

Dat ook wij een druk en vol programma

hebben dit jaar.

Dat ik de jeugd van Culemborg oproep om

ook Carnaval te komen vieren.

Dat ik besluit: “Wat is het toch fijn om een

Blauwlap te zijn”.

1e
2e
3e

4e
5e
6e
7e

Jeugdprins

Marnix IV DaDa

Bri
an Richard

N
ik
ita

K

A
nig

ue

S
t
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Beste Carnavalsvierders,

De tijd gaat snel en ik ben alweer voor het 4e jaar

Jeugdprins bij de Blauwlappen. Ik ben trots dat

bijna de hele jeugdgarde van vorig jaar bij elkaar is

gebleven. Met zo’n grote groep zijn wij heel

gelukkig met de komst van Lusanne.

Mandy en Lusanne zullen samen de jeugdgarde

leiden.

Vorig jaar hebben we ontzettend genoten met het

Carnaval. Het was weer “ouderwets” gezellig

vertelde onze ouders. Ik vind het leuk dat wij als

jeugd mee kunnen genieten van die gezelligheid.

Ik hoop dat we dit jaar ook weer een ouderwets

gezellig Carnaval meemaken. Van mij mag het.

Willen jullie ook genieten van deze gezelligheid

kom dan bij ons Carnaval vieren op zaterdagmiddag

in de “Blauwe Lantaarn”.

Ik zie jullie dan!

Carnavalsgroeten.

Prins Marnix IV

ansmariekes
ansmariekes

Dansmarietjes
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Beste Carnavalsvierders,

De tijd gaat snel en ik ben alweer voor het 4e jaar

Jeugdprins bij de Blauwlappen. Ik ben trots dat

bijna de hele jeugdgarde van vorig jaar bij elkaar is

gebleven. Met zo’n grote groep zijn wij heel

gelukkig met de komst van Lusanne.

Mandy en Lusanne zullen samen de jeugdgarde

leiden.

Vorig jaar hebben we ontzettend genoten met het

Carnaval. Het was weer “ouderwets” gezellig

vertelde onze ouders. Ik vind het leuk dat wij als

jeugd mee kunnen genieten van die gezelligheid.

Ik hoop dat we dit jaar ook weer een ouderwets

gezellig Carnaval meemaken. Van mij mag het.

Willen jullie ook genieten van deze gezelligheid

kom dan bij ons Carnaval vieren op zaterdagmiddag

in de “Blauwe Lantaarn”.

Ik zie jullie dan!

Carnavalsgroeten.

Prins Marnix IV
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VRIJDAGAVOND 12 FEBRUARI.

WARMING-UP

 Aanvang: 20.30 uur

 
zaal open: 20.00 uur

Wegens enorm succes geprolongeerd; 

 een echte Kuilenburgse avond m.m.v.

Deze avond is voor iedereen dus ook voor 

 niet leden mits in bezit van een geldige 

toegangskaart. 

(zie de rubriek kaartverkoop in deze krant)

Voor slechts € 7.50 kunt u er bij zijn.

ZONDAG 14 FEBRUARI

aanvang: 14.00 uur

 
zaal open: 13.30 uur

KINDERCARNAVAL

(alleen voor de Blauwlapjes en genodigden)

Onder leiding van Jeugdprins Marnix V 

en zijn charmante Prinses Anique.

Deze middag is er wederom een groot 

kindercarnaval voor kinderen van de leden en 

genodigden. Ceremoniemeester Richard, 

Hofnarreke Brian en de Dansgarde maken er 

weer een ontzettend gezellig feest van.

ZATERDAG 13 FEBRUARIaanvang: 13.30 uur
 zaal open: 13.00 uur.

KINDERCARNAVALvoor alle kinderen van Papklokkendam in de Blauwe Lantaarn Grote Kerkstraat 13.
Tijdens deze middag zal Burgemeester  Roland van Schelven de Stadssleutels overhandigen aan Prins Walter V en Jeugdprins Marnix V. Ook zal de prijsuitreiking van de DL verhuur kleurplaten wedstrijd plaats vinden.

De muzikale noten zullen verzorgd worden door:

      

Je moet natuurlijk wel carnavalesk verkleed zijn.

EINDE ca 16.00 uur.

Hierna brengen de Jeugdgarde van de Blauwlappen, Jeugdprins Marnix V en Prins Walter V een bezoek aan het  Kindercarnaval van Vriendenschaar (Raad van Elf “de Grastrappers”)

ZATERDAG 13 FEBRUARI

Aanvang: 20.30 uur

 
zaal open: 20.00 uur

CARNAVALSAVOND

(voor leden en introducés )

Dit is voor de Blauwlappen de avond waar de 

leden kunnen laten zien wat zij in hun mars 

hebben voor wat betreft de leukste 

carnavalskleding. Leden met hun introducés 

kunnen ook dit jaar weer genieten van de 

onvervalste

Er zal deze avond een optreden zijn van:

De muziek wordt verzorgd door:

    

Natuurlijk zullen de Grastrappers  

(Vriendenschaar) niet ontbreken.

De commissie die deze middag organiseert zal 

er alles aan doen om de kinderen een leuke 

middag te bezorgen, en wie weet is er ook nog 

een leuke verrassing.

De muziek word verzorgd door:

Blauwe Koerier  2009-10.indd   6 16-12-09   09:55:32
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MAANDAG 15 FEBRUARIaanvang: 20.30 uur 
 zaal open: 20.00 uur

OPEN CARNAVALSAVOND
De laatste kans voor alle leden en niet leden (iedereen dus) om een gezellige carnavalsavond te komen vieren in de Blauwe Lantaarn. Het belooft weer een geweldig feest te worden.Optredens van:

Muziek door:

   

 en

ZONDAG 14 FEBRUARI

aanvang: 20.30 uur

 
zaal open: 20.00 uur

OPEN CARNAVALSAVOND

voor iedereen!

Voor toegangsbewijzen zie de rubriek 

kaartverkoop in deze krant.

Deze open avond zal in het teken staan van 

Verder zal er een optreden zijn van

De muziek wordt verzorgt door

    en

MAANDAG 15 FEBRUARI

aanvang: 09.30 uur

 
zaal open 09.00 uur

 STICHTING 

 VRIJSTADCARNAVAL

Op dit vroege tijdstip zijn de gehandicapten aan de 

beurt om gezellig carnaval te komen vieren bij de 

Blauwlappen. Natuurlijk zal deze morgen in het 

teken staan van de grote

PLAY-BACK SHOW

Muziek door:

                  
          en

MAANDAG 15 FEBRUARI

aanvang: 14.00 uur

 
zaal open: 13.30 uur

SENIORENCARNAVAL

De 55 plussers zijn deze middag aan de beurt 

om carnaval te komen vieren bij de 

Blauwlappen. Voor een hapje en een drankje 

wordt gezorgd. Ook zal er een

georganiseerd worden.

Reden genoeg dus om deze middag naar de 

Blauwe Lantaarn te komen en er een gezellige 

middag van te maken. De Blauwlappen zullen 

daar alles voor doen. Kaarten voor deze 

middag zijn gratis verkrijgbaar (zie elders in 

deze krant) of te reserveren bij:

Jaap Rademaker (0345-516707)

De muziek is in handen van:

                  
      en

Blauwe Koerier  2009-10.indd   7 16-12-09   09:55:52



18

Blauwe Koerier  2009-10.indd   18 16-12-09   09:58:11



De Blauwe Koerier
P
a
p
k
lo

k
k
e
n
d
a
m

Prins Carolus 1

De Prins op het ‘witte’ paard

42e Editie
Oplage 14500 
exemplaren



11



11



20

Yentl

Maud

Iris

Maud
van Schaik

Bonnie

Mandy 
         + 

Lusanne

Proclamatie 2011Jeugdprins Richard 1 proclameert1e Dat ik trots ben dat ik, na 5 jaar ceremoniemeester te zijn geweest, nu jullie Prins mag zijn.2e Dat we dit jaar weer 6 dansmarietjes hebben.3e Dat ik het heel fijn vind, dat Mandy en Lusanne ons ook dit jaar weer geholpen hebben.4e Dat ik blij ben dat ik dit jaar een nar naast me heb staan.
5e Dat ook de Grastrappers dit jaar weer carnaval komen vieren bij de Blauwlappen.6e Dat ik de jeugd van Culemborg oproep om ook dit jaar weer carnaval met ons te vieren.7e Dat ik besluit: ”Wat is het toch fijn om een echte Blauwlap te zijn.”

Beste Carnavalsvierders,

Ik ben blij dat er dit jaar na zo’n lange tijd van 

afwezigheid weer een carnavalsoptocht in 

Papklokkendam gehouden wordt. 

Hiervoor wil ik jullie allen uitnodigen om mee te 

lopen met deze optocht op zaterdagmiddag 5 maart.

Daarna wordt het feest voortgezet in De Blauwe 

Lantaarn waarbij ik alle kinderen van harte welkom 

heet om dit samen met mijn Nar en Dansmarietjes  

te komen vieren.

Carnavalsgroeten.
Prins Richard I

Prins 
Richard I

De Dansmarietjes

Marnix

Sterre



PAPKLOKKENDAM

Prins C
arolus I

I

Een Prins met ballen

43 e EditieOplage 14500 exemplaren



VRIJDAG
17 februari.

WARMING-UP

Aanvang: 20.30 uur  – zaal open: 20.00 uur

  

Wegens enorm succes voor de 4de keer een echte 

Kuilenburgse avond m.m.v.

’t Kapelleke

Alex
Jolanda

Dual Sound

Ook zal er een optreden zijn van de winnaar van het Tranenbal.

Deze avond is voor iedereen dus ook voor niet leden van 

de Blauwlappen mits in bezit van een geldige 

toegangskaart.

(zie blz.19 voor de Kaartverkoop) 

ZATERDAG 18 fEbRuARI.

aanvang: 11.11 uur

CARNAVALSOPTOCHT

OPHALEN VAN PRINS CAROLuS II

Start optocht vanaf Dr.

Hockesingel

Voor alle kinderen, scholen, verenigingen

en bedrijven van Papklokkendam.

Route optocht: zie elders in deze krant.

13.00 uur

Vlag hijsen bij stadhuis en overhandiging van de

Stadssleutels door Burgemeester Roland van

Schelven aan Prins Carolus II en

Jeugdprins Richard II.

13.30 uur

KINDERCARNA
VAL

Voor alle kinderen, scholen en

verenigingen van Papklokkendam

in de Blauwe Lantaarn

Grote Kerkstraat 13.

Deze middag zal de prijsuitreiking zijn van de

mooist verklede, de mooiste fiets / voertuig en

de prijsuitreiking van de Café de Mart 

kleurplaten wedstrijd.

De muzikale noten zullen verzorgd worden door:

Dual Sound

 ’t Kapelleke

Je moet natuurlijk wel carnavalesk verkleed zijn.

EINDE ca 16.00 uur.

Hierna brengen de Jeugdgarde van de

Blauwlappen, Jeugdprins Richard II en

Prins Carolus II een bezoek aan het 

Kindercarnaval van Vriendenschaar

(Raad van Elf “de Grastrappers”)

ZATERDAG 
18 fEbRuARI

Aanvang: 20.30 uur   –  zaal open: 20.00 uur

CARNAVALSAVOND 
VOOR IEDEREEN

Ook dit jaar is de zaterdagavond voor alle 
carnavalsvierders van Culemborg en 

omstreken; mits in bezit van een entreekaart. 
(zie voor kaartverkoop blz 19 van deze krant)
Tevens is dit de verkleedavond bij 
de Blauwlappen.
Er zal deze avond een optreden zijn van:

Er zal ook een optreden zijn van de 
winnaar van het Tranenbal.

De muziek wordt verzorgd door:

 Dual Sound
     en

’t  Kapelleke
ZONDAG 

19 fEbRuARI

aanvang: 20.30 uur – zaal open: 20.00 uur

OPEN 

CARNAVALSAVOND

voor iedereen!

Voor toegangsbewijzen zie blz 19 in deze krant.

Deze open avond zal in het teken staan van 

Verder zal er een optreden zijn van:

en de winnaar van het Tranenbal.

U komt deze avond toch zeker wel verkleed!

De muziek wordt verzorgd door

Dual Sound
en

De Pap(k)lepels



ZONDAG 

19 fEbRuARI

 aanvang: 20.30 uur  –  zaal open: 20.00 uur

OPEN 

CARNAVALSAVOND

voor iedereen!

Voor toegangsbewijzen zie blz 19 in deze krant.

Deze open avond zal in het teken staan van 

Verder zal er een optreden zijn van:

en de winnaar van het Tranenbal.

U komt deze avond toch zeker wel verkleed!

De muziek wordt verzorgd door

Dual Sound
            

en

De Pap(k)lepels

ZONDAG 

19 fEbRuARI
aanvang: 11.11 uur

frühshoppen.

Ook dit jaar houden de Blauwlappen, wegens groot succes 

vorig jaar, op de vroege zondagmorgen dit Carnavals / 

Frühshopconcert.

Dit bijzondere concert wordt verzorgd door het 

K.S.M. Concordia o.l.v. Jan van Aart.

Iedereen is van harte welkom bij dit gezellige concert.

Er zal ook deze morgen een echte Brabantse 

“Tonprater” aanwezig zijn.

ZONDAG 19 fEbRuARI aanvang: 14.00 uurzaal open: 13.30 uurKINDERCARNAVAL
   Onder leiding van Jeugdprins Richard II 

      Deze middag is er weer een groot kindercarnaval voor kinderen van de   

    leden en genodigden. Jeugdprins Richard II en de Dansgarde maken er weer een ontzettend 

gezellig feest van.Natuurlijk zullen de Grastrappers (Vriendenschaar) niet ontbreken.

De commissie die deze middag organiseert zal er alles aan doen om de 

kinderen een leuke middag te bezorgen, en wie weet is er ook nog een 

leuke verrassing. Deze middag zal in het teken staan van 

 Flower Power
De muziek word verzorgd door:Dual Sound                en

De Pap(k)lepels

Dual Sound

‘t Kapelleke
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Proclamatie 2012Jeugdprins Richard II proclameert1e Dat ik blij ben dat ik voor de tweede keer als Jeugdprins hier voor jullie mag staan.2e Dat ik blij ben dat Mandy en Lusanne ook dit jaar ons weer geholpen hebben.3e Dat we ook dit jaar de Grastrappers weer op bezoek krijgen.
4e Dat ik het hartstikke leuk vind om dit jaar zeven dansmarietjes naast me te hebben staan.5e Dat ik iedereen oproep om mee te lopen met de optocht en na afloop jeugdcarnaval met ons te vieren.

6e Dat we dit jaar voor de 44e keer carnaval mogen vieren.
7e Dat ik besluit: ”Wat is het toch fijn om een echte Blauwlap te zijn.”

Beste Carnavalsvierders,

Ik ben hartstikke blij dat ik hier voor de tweede keer als Jeugdprins van 

Culemborg voor jullie mag staan. Jammer genoeg sta ik er nu, samen met 

mijn dansmarietjes, alleen voor omdat mijn nar van vorig jaar gestopt is. 

Omdat de optocht van vorig jaar zo goed en mooi was is er dit jaar weer 

een optocht door de straten van Culemborg; dus doe mee! Vorig jaar 

hebben we een topcarnaval gehad dus ik verheug mij nu al op het carnaval.

Carnaval is pas echt gezellig als er veel mensen carnaval vieren, dus kom op 

zaterdagmiddag 18 februari naar de optocht kijken of doe zelf gezellig mee 

met ons. Na de optocht wordt het carnaval voortgezet in de Blauwe 

Lantaarn waar het altijd leuk is.

We vieren nu voor de 45e keer carnaval in Culemborg dus een extra reden 

om te komen.

Carnavalsgroeten.

Jeugdprins Richard II

Jeugdprins 
      

    Richard II En zijn Dansmariekes

Mandy 

Maud 

Maud 

Tessa 

Senna 

Sterre Bonnie 

Iris 

Lusanne
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Alaaf Papklokkendammers,
Al is het géén droom, toch voelt het voor mij wel 
zo, nadat ik op 11-11-2012 door de Raad van 
Elf werd herkozen om voor de derde maal de 
Stadsprins te worden van ons mooie Kuilenburg 
ofwel Papklokkendam. Het wordt weer een geweldig 
carnaval met, zoals u misschien al gelezen hebt, het 
thema Prins Carolus III “De Droomprins”.

Terugblikkend op de twee voorgaande jaren, doet het 
me deugd, dat het carnaval in ons Papklokkendam 
weer begint te herleven. Zo hebben we vorig jaar 
op de vrijdag- en zaterdagavond de deuren moeten 
sluiten, omdat de Residentie “De Blauwe Lantaarn” 
afgeladen was met enthousiaste carnavalsvierders. En 
zoals al menige jaren was de sfeer weer als vanouds 
gezellig en gemoedelijk. Veel nieuwe gezichten en 
daar is ons carnaval natuurlijk ook voor bedoeld.

Helaas hebben we na het carnaval 2012 afscheid 
moeten nemen van onze Jeugdprins Richard II 
(Richard van der Horst). Ik wil hem dan ook 
nogmaals hartelijk danken voor zijn inzet en 
prestaties om de jeugd van Papklokkendam aan het 
carnavallen te krijgen. Het is je enorm goed gelukt, 
jongen. Ik hoop je natuurlijk in de komende jaren 
nog veel tegen te komen bij onze vereniging en wie 
weet, kunnen we je al klaar gaan stomen om straks 
deel te nemen aan de Raad van Elf. De ervaring heb 
je in ieder geval opgedaan.

Ieder jaar proberen wij als carnavalsvereniging een 
leuk, afwisselend en gezellig programma neer te 
zetten. Mijn inziens is dat ook dit jaar weer prima 
gelukt. Maar om een goed programma neer te zetten, 
zijn we afhankelijk van ondernemers. 

Zo zien de winkeletalages van Papklokkendam rond 
het carnaval er enorm gezellig en carnavalesk uit. Ik 
hoop ook dit jaar weer op jullie te kunnen rekenen. 
Tevens ben ik onze adverteerders dankbaar voor 
hun deelname aan deze carnavalskrant. Zonder 
deze adverteerders zou het bijna onmogelijk zijn 
om ook voor de gehandicapten en de senioren van 
Papklokkendam een leuk carnaval te organiseren.

Ook wil ik onze “Vrienden”/leden even danken 
voor hun vertrouwen in onze vereniging “De 
Blauwlappen”. Mede door jullie is het carnaval weer, 
zoals het carnaval bedoeld is en ik zie jullie dan ook 
graag weer tijdens de carnavalsdagen. Ben je nog 
géén vriend van de Blauwlappen, geen probleem, je 
kan altijd nog vriend worden tijdens het carnaval.

Zonder de ondernemers en vrienden zouden wij 
het carnaval niet zo kunnen vieren, zoals het hoort. 
Want wat zou het toch jammer zijn voor Kuilenburg 
als een stukje traditie van 45 jaar verloren zou gaan. 
Ik ben van mening dat het carnaval in Kuilenburg 
ook behoort tot een stuk cultuur van onze stad. Ja 
ja, cultuur. Ik wil het woord cultuur nog wel een 
keer noemen. Want door de bezuinigingen wordt 
het cultuurbeleid van onze stad toch wel het meest 
getroffen en dat doet mij toch wel een beetje pijn. In 
de vier dagen dat ik ons Papklokkendam zal leiden, 
weet ik dat me het niet zou lukken om daar iets aan 
te veranderen, maar als ik het kon ..………
Ik blijf dromen.

Gelukkig en blij ben ik met de 4 x 11, de 44ste 
editie van de Blauwe Koerier. Ik vind het dan ook 
een hele prestatie van de krantencommissie om 
onze vereniging en het programma zo sierlijk op te 
stellen met al die mopjes, teksten en 

adverteerders. Het resultaat 
mag er wat mij betreft dan 

ook wel weer zijn. 

Ook wil ik dit jaar extra 
aandacht voor de dames 
van onze raadsleden. 
Buiten het feit, dat zij hun 
mannetje voor en tijdens 
het carnaval steunen, 
doen zij tijdens het 
carnaval ook enorm goed 
werk. Zij helpen ons bij de 
kindermiddagen, tijdens 
het gehandicapten- en 
seniorencarnaval.
Dames, bij deze alvast 
mijn hartelijke dank voor 
jullie inzet.

Vooruitblikkend denk ik 
dat onze vereniging nog 
meer potentie heeft. Als 
ik kijk hoeveel nieuwe 
vrienden we erbij hebben gekregen, het mogen er 
altijd meer worden, en hoeveel jeugd zich heeft 
aangemeld voor de jeugd-/dansgarde, dat doet me 
deugd. Carnaval is voor iedereen en carnaval is van 
iedereen. En heb jij zin om carnaval te vieren, dan 
ben je bij ons van harte welkom. Je kan weer kaarten 
kopen ion de voorverkoop bij Café “De Mart” 
op de Markt of je wordt gewoon vriend van “De 
Blauwlappen”, dan ben je in ieder geval verzekerd, 
dat je erbij kan zijn. Kijk hiervoor op onze site www.
deblauwlappen.nl.

Was getekend d.d. 11-11-2012

Z.D.H. Prins Carolus III
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Ton Gommans (RTG reclame)

Proclamatie 2013
Z.D.H. Prins Carolus III:”
Proclameert:
Ten eerste:  Dat mijn droom werkelijkheid is geworden en ik hier sta als 

“Prins Carolus de derde”.

Ten tweede:  Dat de hofhouding het dit jaar moet doen met het thema 

 “De Droomprins”.

Ten derde:  Dat ik de nieuwe Jeugdprins “Bryan den Eerste” een plezierig en 

geweldig droomcarnaval toewens.

Ten vierde: Dat ik de dansmarietjes en de dansmariekes en hun leidsters wil 

uitroepen tot droommeiden van het Carnaval.

Ten vijfde:  Dat alle Papklokkendammers van onze droomstad, vier 

dagen uit hun dak kunnen en mogen gaan.

Ten zesde:  Dat onze droomlocatie “De Blauwe Lantaarn” voor echt 

iedereen, jong en oud, toegankelijk is.

Ten zevende: Dat we dit jaar niet aan de kant gaan zitten dromen, maar dat 

we zijn gekomen om te feesten.

Ten achtste: Dat men zal zeggen “de meeste dromen zijn bedrog”, maar dat ik, 

als nachtmerrie, dit carnaval zal leiden.

Ten negende: Dat het zondagmorgen niet uitslapen wordt, maar dat we met z’n 

allen gaan lachen, gieren en brullen tijdens het “Frühshoppen”.

Ten tiende:  Dat waar je van droomt, je niet van wakker kan liggen.

 Ten elfde:  Wat is het toch fijn, om een Blauwlap te zijn.

 
Is getekend d.d. 11-11-2012

 
Z.D.H. Prins Carolus III

 
Der Blauwlappen   



Proclamatie 2013Jeugdprins Bryan I proclameert1e Dat ik trots ben, dat ik hier voor de eerste keer als Jeugdprins mag staan.2e Dat we dit jaar voor de 46ste keer Carnaval vieren.3e Dat we dit jaar wel 8 geweldige dansmarietjes en 4 dansmariekes hebben.4e Dat Mandy, Lusanne en Nikita hiervoor hebben gezorgd.5e Dat we ook dit jaar weer de Grastrappers op bezoek krijgen.6e Dat ik de Jeugd van Culemborg oproep om Carnaval met ons te komen vieren.7e Dat ik besluit: “Wat is het toch fijn, om een Blauwlap te zijn”.

Beste 

Carnavalsvierders,

Ik ben trots en blij dat ik voor de 1e keer als 

jeugdprins van Culemborg voor jullie mag staan.

Samen met mijn dansmarietjes en de 

dansmariekes gaan we er een gezellig feest van 

maken.

Hebben jullie ook zin in een gezellig 

carnavalsfeestje, kom dan Zaterdagmiddag 9 

februari ook naar de “De Blauwe Lantaarn”. 

 
Alaaf en tot zaterdag!

 
Prins Bryan I

Jeugdprins Bryan I
En zijn Dansmariekes

Maud

Sterre

Senna

Yara

Tessa
Maud

Pascale

Kristy



MAANDAG     

       11 FEBRUARI

 aanvang: 09.30 uur  –  zaal open: 09.00 uur

STICHTING 

VRIJSTADCARNAVAL

Op dit vroege tijdstip zijn de gehandicapten aan de beurt om 

gezellig carnaval te komen vieren bij de Blauwlappen. 

Natuurlijk zal deze morgen in het teken staan van de grote

  PLAY-BACK Show

     Muziek door:

       Dual Sound

           
    en

De Pap(k)lepels

    MAANDAG      11 FEBRUARI aanvang: 14.00 uur  –  zaal open: 13.30 uurSENIOREN-         CARNAVALvoor iedereen!
De 55-plussers zijn deze middag aan de beurt om carnaval te komen 

vieren bij de Blauwlappen. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. 

De Blauwlappen zullen er alles aan doen om voor de senioren een geweldige 

middag te organiseren. Kaarten voor deze middag zijn gratis verkrijgbaar (zie 

elders in deze krant) of te reserveren bij:

Jaap Rademaker (0345-516707))De muziek is in handen van: Eli with Friends
Er zullen ook optredens zijn van Bekaant Goed              

en
De Pap(k)lepels

MAANDAG 
    11 FEBRUARI 

aanvang: 20.30 uur           zaal open: 20.00 uur

CARNAVALSAVOND
VOOR IEDEREEN

Voor toegangsbewijzen zie blz 19 in deze krant.

De laatste avond alweer van carnaval 2013. Iedereen is welkom, ook niet-vrienden (niet-leden) van de 

Blauwlappen, om een gezellige carnavalsavond te komen vieren in de Blauwe Lantaarn. 

Het belooft weer een geweldig feest te worden.

.

      Optredens van:        Alex
     en een winnaar van het Tranenbal.

   Muziek door:

de Pap(k)lepels
            en

Dual Sound 
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  50 jaar 
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Opgericht 29 okt 1967












