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Voorwoord Burgermeester

Carnaval valt vroeg ko-
mend jaar: begin febru-
ari barst het feest al los. 
Voor u als vereniging is 
de voorpret ongetwijfeld 
allang begonnen. De 
prinsen en prinsessen 
zijn gekozen en het pro-
gramma krijgt ongetwij-
feld al vorm.

Als burgemeester ben 
ik trots op de actieve 

carnavalsverenigingen 
in onze gemeente. Jul-
lie zetten een mooi 
programma neer en 
betrekken alle inwoners 
daarbij. Er is niet alleen 
een optocht voor de 
jeugd, maar er zijn ook 
activiteiten voor oude-
ren. Dat is een mooi 
gegeven, zo wordt het 
een feest voor iedereen.

Van oudsher is carnaval 
een katholiek feest. Het 
was de laatste moge-
lijkheid tot uitbundig 
feestvieren voordat de 
vastentijd aanbrak. In 
deze veertig dagen voor 
Pasen was een sobere 
leefstijl regel.

Waarschijnlijk moet de 
oorsprong nog verder 

terug gezocht worden. 
Bij een heidense voorlo-
per van het feest vierde 
men vermoedelijk de 
terugkeer van de lente 
en daarmee van een 
vruchtbaar seizoen.

Wat ook de oorsprong 
is: feest zorgt voor 
saamhorigheid en ver-
broedering. De organi-
satie ervan vraagt om 
een goede samenwer-
king en een bijdrage 
van veel vrijwilligers. 
We zijn alle mensen die 
dit mogelijk maken zeer 
dankbaar. 

Een glaasje alcohol 
kan zeker bijdragen 
aan de feestvreugde. 
Maar worden het er te 
veel, kan drank juist 

een domper zijn op de 
gezellige sfeer. Daarom 
vraag ik de feestvier-
ders om goed bij zich-
zelf na te gaan waar de 
grens ligt. En ook elkaar 
een beetje in de gaten 
te houden: dat hoort 
óók bij saamhorigheid.

Ik kijk nu al uit naar de 
mooie optochten, de 
kleurrijke kostuums, 
de blije muziek en de 
opgetogen gezichten. 
Ik wens de Saksen, de 
Bokken en alle vrijwil-
ligers en natuurlijk de 
inwoners van Teylingen 
een plezierige carna-
valstijd toe. 

Carla G.J. Breuer  
Burgemeester

Voorwoord Voorzitter CV de Bokken
Een druk jaar ligt ach-
ter ons. Het 44 jarig 
bestaan van onze ver-
eniging is onder leiding 
van Prins Mart 1e en 
Prinses Monica uitbun-
dig gevierd. We heb-
ben afscheid genomen 
van onze fantastische 
voorzitter Jan Regeer, 
die voor al zijn inspan-
ningen en enthousiasme 
voor de vereniging, te-
recht tijdens de jaarver-
gadering tot ere-lid is 
benoemd. Gelukkig zijn 
we nog niet van hem af 
en helpt hij de vereni-
ging onder andere met 
deze bijzondere Bok-
kenkrant en staat hij 

mij zo nodig met raad 
en daad bij. 

Voor het eerst mee 
beslissen bij de keuze 
voor een nieuw prinsen-
paar was voor mij best 
wel spannend. Gaan ze 
ja zeggen of wordt het 
een nee. Gelukkig een 
ja. Vol trots hebben wij 
op 14 november onze 
Prins Bertus 1e en Prin-
ses Jolanda gekozen. 
Wij verwachten met hen 
een mooi jaar tegemoet 
te gaan. Maar natuurlijk 
ook onze Jeugdprins 
Mees 2e en Jeugdprinses 
Puck vormen tezamen 
met hen een stralend 

middelpunt. 

Wat veranderingen in 
het programma zijn op 
komst. Het One Two 
Trio treedt vrijdagavond 
op bij Boerhaave en op 
zaterdagavond komt 
Barry Badpak naar 
Cheers. Natuurlijk ko-
men de kinderen, zie-
ken en de oudere jon-
geren ook aan bod. Dat 
en nog veel meer. Lees 
dus snel het programma 
door, plan je vakantie in 
de week van 8 februari 
en vier met ons mee. 

Ik zie u graag op één of 
meerdere activiteiten 
tijdens het Carnaval.

Alaaf,

Theo van Werkhoven 
Voorzitter
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Goede herinneringen van een ex-Prinsenpaar aan een 
bijzonder carnaval jaar
Zo daar zit je dan op 
woensdag 18 februari 
in huis en je beseft nog 
niet dat de carnaval 
afgelopen is. Zodra je 
Prins carnaval bent gaat 
de tijd verschrikkelijk 
snel. En dan is opeens 
het prinsenjaar weer 
voorbij en word je ge-
vraagd je ervaringen te 
delen. Ik beschrijf een 
paar ontmoetingen die 
indruk op me gemaakt 
hebben.  
Eén taak hoefde ik dit 
jaar niet uit te voeren 
en dat was die van ‘hof-
chauffeur’. Deze taak 
werd overgenomen door 
Martijn Hoeijmans. Hij 
heeft het perfect ge-
daan, bedankt Martijn. 

De jubileum dag heeft 
een onuitwisbare indruk 
op mij gemaakt. We 
voelden ons heel bijzon-
der tussen al die prin-
senparen. Geweldig al 
die sterren op de ‘wall 
of fame’ en de schilde-
rijlijst waarin je op de 
foto kon. Het werd een 
soort ‘receptieboek’. 
Soulbeach heeft er ’s 
avonds een heerlijk 
feest van gemaakt. St 
Cecilia in het midden 
van de zaal spelend was 
geweldig. Ik had van 
deze dag niets willen 
missen, zelfs het oprui-
men ’s nachts niet. 
Bij Van Egmonds Bokky-
wood Bingo was het een 
gezellige drukte met 
veel ‘bekende’ gezichten 
en een ruim aanbod aan 
prijzen. Onze jeugd-
prinses Romy won zelfs 
de hoofdprijs! De man 
van de ‘balletjes’ Jan-

Piet Does vormde met 
zijn assistente ‘Hanneke 
Vink’ een gouden kop-
pel. Na de Bingo kon 
je aanschuiven aan het 
Stamppottenbuffet. 
Ik maakte kennis met 
een gezin bestaande 
uit Opa, dochter en 
kleinkinderen. Weer 
zo’n ontmoeting die je 
bij blijft. Commissie 
44 had bedacht dat de 
opbrengst ten bate van 
Kika zou komen. Tijdens 
de prinsverkiezing heb-
ben we Kika een cheque 
van € 1.000,-- overhan-
digd. Niet gering. 

De woensdag vóór de 
carnaval is een bijzon-
dere dag. Samen met 
adjudant Marc en onder 
de bezielende bege-
leiding van Plony van 
Leeuwen bezochten we 
Voorhouters in de zorg-
huizen en ziekenhuizen. 
Hierbij ontmoetten we 
o.a. een charmante, 
oudere man. Hij had 
net zijn vrouw verlo-
ren, met wie hij regel-
matig carnaval vierde. 
Hij vond het een groot 
goed dat er ‘mensen 
zoals wij waren met nog 
aandacht voor de me-
demens’. Het was een 
bijzondere ontmoeting. 
Zo’n woensdag, maar 
ook de zondag van de 
fruitschalen expresse, 
zit vol van dit soort ver-
halen.

Sleuteloverdracht Toen 
ik eenmaal de sleutel 
van Bokkendorp in mijn 
bezit had, waren de ze-
nuwen weg en ging al-
les automatisch alsof je 
het meer gedaan hebt. 

Ik moest nog over één 
hindernis heen en dat 
was ‘de carnaval-vie-
ring’. Tijdens de viering 
moest ik een praatje 
houden en daar ik nou 
eenmaal geen prater 
ben, zag ik er tegenop. 
Gelukkig stond Monica 
naast me. Zij heeft me 
er doorheen getrokken. 

Op maandagmorgen 
zag ik o.a. de twee 
voormalige Grote Bok-
ken, Ricky Josten en de 
heer De Groot in de zaal 
van de Bernardus. We 
hebben hen in het zon-
netje gezet. De Groot 
was tot tranen toe ge-
roerd. Daar krijg je toch 
ook een brok van in je 
keel. Jeugdprins Rick 
gaf een onderscheiding 
aan zijn aanwezige 
tante. Ook zij was er-
door aangedaan. Wat 
een emoties deze och-
tend. Tussen de mid-
dag werden we ‘warm’ 
ontvangen door de 
biljarters van de Kleine 
Agnes. We trakteerden 
hen op onze jubileum 
Bokkenpoten van Am-
merlaan. In Boerhaave 
waren er minder seni-
oren dan anders. Door 
een charmante oudere 
heer werd ik ten dans 
gevraagd. “Zooooh deze 
meneer kon goed dan-
sen!” Geen wonder, het 
bleek dat hij dansleraar 
was geweest. Nou vol-
gend jaar zoek ik hem 
vast weer op.

Op dinsdag had de An-
tonius school voor ons 
bezoek de school in 
Hollywood stijl versierd 
met rode loper en een 

heuse taart voor onze 
44ste verjaardag. Na ‘the 
voice of Voorhout’ werd 
het helaas tijd om van 
het Jeugdprinsenpaar 
afscheid te nemen.  
Na iedereen bedankt te 
hebben tijdens het Bok-
kendiner werd het tijd 
de ‘Bok te verzuipen’. Ik 
had nog helemaal geen 
zin om weer gewoon 
Mart Wassenaar te zijn. 
Ik had wel medelijden 
met de jongens die mij 
de zaal uit moesten 
dragen. ”Mannen goed 
werk”. “Bedankt Mart, 
dat je mij gevraagd 
hebt je Prinses te zijn”. 
We vormden een goed 
team in een toptijd. 

Gert, Jolanda, Mees en 
Puck, Roy en Rogier, 
Ryan en Jelle, wij wen-
sen jullie een mooi en 
verschrikkelijk gezellig 
carnaval jaar toe.

Ex-Prins Mart 1e en 
Ex-Prinses Monica
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Oud Jeugdprinses Romy
Hoi allemaal, 
 
Het is alweer een jaar 
geleden dat ik zelf op 
het podium stond met 
Rick, Monica en Mart. 
Vanaf de prinsverkie-
zing tot en met het 
bokverzuipen heb ik 
van elk moment geno-
ten. Tijdens de carnaval 
was niets te gek. Van 
kindermiddagen tot het 
bezoeken van bejaar-
dentehuizen, aan ieder-
een werd gedacht en 
elke keer was het weer 
een feestje. Een car-
navalsjaar om nooit te 
vergeten!

Nu zijn de volgende 
prinsenparen alweer 
bekend en ook voor hen 
staat er een geweldige 
tijd te wachten. Mijn lie-
ve neefje Mees 2e gaat 
samen met Puck en het 
grote prinsenpaar, Rick, 
Monica, Mart en mij op-
volgen en dat gaat he-
lemaal goed komen! Ik 
wil ze vooral heel veel 
plezier wensen en ga 
er van genieten, want 
voor je het weet is het 
weer voorbij en sta je 
op het podium om het 
volgende prinsenpaar te 
installeren. Oh ja Puck, 
vergeet je bloemetje 
niet mee te nemen!

Alaaaaaf!  Romy

Oud Jeugdprins Rick 1e

Beste Bokken, 
  
Wat is de tijd toch snel 
gegaan, het voelt als 
de dag van gister dat 
ik samen met Romy, 
Monica en Mart op het 
podium stond. Alles 
ging zo snel, voordat je 
het je realiseert is het 
eigenlijk alweer voor-
bij. En dat is natuurlijk 
onwijs jammer! Want 
jeugd-prins/-prinses 
wordt je natuurlijk maar 
één keer. Toch heb ik er 
erg van kunnen genie-
ten, alles en overal was 
het leuk en gezellig. Er 
was geen moment saai 
of minder leuk.

Maar nu naar hetgeen 
dat echt belangrijk is. 
De nieuwe prinsenpa-
ren, ik wens Jeugdprins 
Mees 2e en Jeugdprinses 
Puck onwijs veel succes 
en plezier toe. Ik denk 
dat er weer een uiterst 
geschikt Jeugdprinsen-
paar is en dat zij samen 
met het grote prinsen-
paar zich onwijs gaan 
vermaken dit carna-
valsjaar. Ik zou zeggen: 
geniet van elk moment, 
je beleeft dit maar één 
keer en het is zo voor-
bij ! Nogmaals succes 
Jeugdprins Mees 2e en 
Jeugdprinses Puck.

Alaaaaf!  Rick



Het beste adres voor: 
Haring, altijd vers van het mes 
Diverse goed belegde broodjes 

Alle soorten verse vis 
Catering voor zowel zakelijk  

als privé 
Wij bezorgen ook aan huis 

Herenstraat 43 
2215 KC Voorhout 
0252-218130 
Open: 
Ma-vr 9-18.30  
Za 7-17 uur 
Iedere laatste zondag van de 
maand: 14-18 uur 
www.vishandeldeklok.nl 

Bezoek ook onze webshop:
www.viswinkelonline.com
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Prins Bertus 1e & Prinses Jolanda
Beste inwoners van het 
Bokkendorp,

Als geboren en getogen 
Voorhouter en Bokken-
dorper keek ik als kleine 
jongen al vol bewonde-
ring naar het fenomeen 
Prins Carnaval. Sierlijke 
kostuums, prachtige 
veren, een bokkenstok, 
lachende adjudanten, 
een raad van elf en een 
dweilorkest met een 
enorme trommel en een 
nog grotere tuba.

En vanzelfsprekend 
droom je dan weleens 
weg. De ene dag droom 
je als klein Voorhouts 
jongetje weleens over 
spelen in het eerste van 
voetbalclub Foreholte, 
op de grote trom spe-
len in de fanfare van 
muziekvereniging Sint 
Cecilia of voorop in de 
polonaise als Prins car-
naval.

En dan gaat 40 jaar la-
ter de bel en staan daar 
Tobi Hoogink en Theo 
van Werkhoven namens 
de carnavalsvereniging 
achter je voordeur. Nog 
steeds niet begrijpend 
wat deze heren willen 
bied je ze een biertje 
aan vraagt hen wat 
zij in vredesnaam bij 
mij thuis komen doen. 
Nadat ook mijn vrouw 
erbij geroepen wordt, 
begint het langzaam te 
dagen: zij willen ons als 
prins en prinses Carna-
val!!

Na een aantal slapeloze 
nachten, vele praatses-
sies met mijn vrouw en  
social media afstruinend 

op De Bokken besloten 
wij het gewoon te doen. 
Deze eer dit schitteren-
de dorp een aantal da-
gen te “regeren” laten 
wij niet aan ons voorbij 
gaan. Dit tevens in het 
jaar 2016 waarin wij 
25 getrouwd zijn en ik 
de leeftijd van 50 jaar 
zal bereiken. Wij gaan 
samen met de inwoners 
van het Bokkendorp los 
in februari!

Wie zijn de nieuwe Prins 
en Prinses carnaval van 
het rijk der Bokken nu 
eigenlijk:

Allereerst zijn wij de 
trotse ouders van doch-
ter Yentl en zoon Jim!

Prinses Jolanda is ge-
boren en opgegroeid in 
het Rijk der Kaninefaa-
ten, Noordwijkerhout. 
Zij heeft het carnaval 
dus met de paplepel 
ingegoten gekregen. In 
het dagelijks leven wer-
kend in de schoolfoto’s 
en als voetbalmoeder, 
jeugdkampstaflid en 
lid van de organisatie 
van “Foreholte” corso-
wagen is zij inmiddels 
volop ingeburgerd in 
het Voorhoutse en klaar 
voor een paar dagen 
Voorhouts carnaval.

Ik, Prins Bertus 1, heb 
als echte Voorhou-
ter, reeds vele gezel-
lige Bokken carnavals 
avonden meegemaakt. 
Reeds 30 jaar werk-
zaam bij de Douane op 
Schiphol. Als jeugdbe-
stuurder, leider, trainer 
en vooral groot suppor-
ter van de voetbalclub 

Foreholte, kijk ik naast 
alle andere schitterende 
carnavals middag- en 
avondfeesten, vooral 
uit naar het Foreholte 
carnaval op carnavals-
zondag!

Kortom, wij zijn er klaar 
voor en kijken er naar 
uit om, samen met 
Jeugdprins Mees 2e en 
Jeugdprinses Puck, de 
adjudanten, de raad 
van elf, de jeugdraad 

van elf, de dansmarie-
kes en de Mexicano’s  
u allen te ontmoeten 
en te betrekken in alle 
feestvreugde!

Met carnavaleske groet 
en 3 x alaaf

Prins Bertus 1e en  
Prinses Jolanda
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De school voor mensen met een hond
                Wij trainen ʼs zomers buiten (IJsclub Voorhout)

                             ʼs winters binnen (Sassenheim)

Voor meer informatie:
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Jeugdprinses Puck

Hallo allemaal,

Ik ben Puck Lemmers, 
ik ben 14 jaar. Ik zit 
in klas 2 havo op het 
Leeuwenhorst in Noord-
wijkerhout en doe daar 

ook de theaterklas. Mijn 
hobby’s zijn toneelspe-
len bij Cultuur Verheft 
en ik zit bij de JCV.  De 
JCV is de knutselclub in 
Voorhout. Daar knut-
sel ik elke zaterdag en 

woensdagavond met 
kinderen vanaf 5 tot en 
met 12 jaar. Ook ben ik 
dansmarieke bij CV de 
Bokken, dit vind ik erg 
leuk en doe dit met veel 
plezier.

Ik woon samen met 
mijn moeder en broer 
Sam in Voorhout. Mijn 
zus Nikki woont in Am-
sterdam. Om het week-
end ga ik naar mijn 
vader en naar mijn half 
zusjes Keesje en Jet.

Op donderdagavond 
stonden opeens John 
en Dianne voor de deur. 
Zij vroegen of ik jeugd-
prinses wilde worden. Ik 
twijfelde geen moment 
en zei meteen ja. Er 
was al een jeugdprins 
en dat was Mees. Toen 
ik dat hoorde vond ik 
het nog leuker, omdat 
Mees en ik elkaar al 

heel lang kennen. We 
hebben vroeger heel 
veel leuke dingen met 
elkaar beleefd.

Om mijn mond te hou-
den voor de 11e van de 
11e was erg moeilijk, 
vooral voor mijn beste 
vriendinnen. Mijn vrien-
dinnen begonnen er 
steeds over te praten, 
dus ik praatte maar wat 
mee. De avond zelf was 
een avond om nooit 
meer te vergeten. Ie-
dereen was verrast toen 
Mees en ik uit de cara-
van kwamen.

Nu kijk ik erg uit naar 
wat mij te wachten 
staat, ik heb erg veel 
zin in. En we gaan er 
een top carnaval van 
maken!!

ALAAAF! - Jeugdprinses 
Puck

Jeudprins Mees 1e

Hallo allemaal,

Mijn naam is Mees van 
Kampen. Ik ben 13 jaar 
en wordt in januari 14. 
Ik heb één zus, Christel 
en een hond Saar. Ik 
heb twee hobby’s. Voet-
bal bij Foreholte in de 
C10, en honkbal bij the 
Flags in Lisse. Ik vind 
het allebei erg leuk om 
te doen omdat het ech-
te teamsporten zijn.

Op een dag kwamen 
Debby en John langs 
om wat te vragen aan 
mij. Ik dacht dat het 
iets met Foreholte te 
maken had omdat 

Debby altijd mee gaat 
op kamp, maar nee zij 
vroegen of ik Jeugdprins 
van Voorhout wilde wor-
den, bij de Bokken. Pff, 
eigenlijk heb ik niks met 
carnaval, maar na wat 
praten en de enthousi-
aste verhalen van hen 
vond ik het toch wel 
leuk. Ik heb er gelukkig 
een gezellige spontane 
Prinses bij gekregen 
en samen gaan we ons 
best doen om er een 
leuk en gezellig carna-
val van te maken.  
 
Ik hoop jullie allemaal 
tegen te komen. Groe-
ten en alaaf, MEES



Wij weten wat uw tuin nodig  

heeft. We zijn een compleet tuin

centrum en bieden een breed  

assortiment aan. U kunt bij ons  

terecht voor uw gehele tuin, van 

tuin gereedschap tot tuinmeubelen,   

voor uw huis en dier. Kom langs en  

laat u inspireren en adviseren!

Alles wat uw 
tuin nodig heeft!

Van Berckelweg 51, Noordwijk  |  Tel. 071 361 21 77  |  www.tctuinextra.nl
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Maar er is meer!
Om aan te geven dat De Bokken niet zo maar een 
feestcommissie is, volgt hier een chronologische 
opsomming van activiteiten waarbij het plezier 
van anderen voorop staat.

Bingo KBO, op de eerste dinsdag na de 
Prinsverkiezing organiseren de Bokken altijd de 
Bingo van de Katholieke Bond van Ouderen. In 
De Verdieping komen dan ruim 80 senioren (dit 
aantal groeit jaarlijks) bij elkaar om een spelletje 
Bingo te spelen. De Bokken zorgen voor de 
prijzen, de drankjes en tussendoor wat hapjes 
en als klap op de vuurpijl komt het kersverse 
Prinsenpaar zich aan de senioren van Voorhout 
voorstellen. Aan het einde van deze gezellige 
middag krijgt iedereen nog een aardigheidje mee 
van de Bokken, uiteraard uitgereikt door de Prins 
en Prinses. 

Bezoek aan het Winterfeest. Dit feest voor 
cliënten met een beperking is een van de 
hoogtepunten in het voorseizoen. Samen met de 
cliënten wordt dan de sporthal in Lisse op zijn kop 
gezet en worden de in Voorhout wonende cliënten 
gratis meegenomen in de bus die De Bokken naar 
Lisse brengt.

De zaterdag voor de carnaval brengen De Bokken 
een bezoek aan de BNS, waar een gezellig feestje 
wordt gebouwd onder leiding van Wim Koopmans, 
oftewel Paul Sellers.

In de week voor carnaval brengen de Prins en 
Prinses al een groot gedeelte van de ruim 250 
fruitmanden weg, die De Bokken bezorgen bij 
mensen die dat nodig hebben. De rest van de 
fruitmanden wordt weggebracht op de zondag van 
de Carnaval, na de carnavalsviering, waarbij de 
Prins en Prinses worden geholpen door de Raad 
van Elf en een delegatie van Oud Prinsen.

De start van de carnaval is in de Agnesstaete 
waar we met de bewoners een gezellig feestje 
vieren op donderdag.

Vervolgens snel de bus in voor een bezoek aan de 
Keienbijters. Zij organiseren dan een avond voor 
de cliënten van de BAVO en wij zijn trots dat we 
daar als vereniging worden uitgenodigd om ons 
steentje bij te dragen aan het feest.

Zaterdag is ingeruimd voor de grote Bokken 
optocht. Hierbij kan iedereen aansluiten in de 
Prins Bernhardstraat. Daar hoef je je niet voor op 
te geven.

Op maandag gaan De Bokken wordt er een 
bezoek gebracht aan de Bernardus en gaan weer 
de nodige fruitmandjes mee voor de Voorhouters 
die er wonen.

‘s Middags staan de deuren van Boerhaave open 
voor ALLE 60-plussers. De Rijnsons zorgen voor 
de muzikale noten en de drank en de hapjes zijn 
voor rekening van De Bokken. De dames van De 
Bokken zorgen dat de aanwezigen niets te kort 
komen en ondertussen kan iedereen genieten 
van een aantal spectaculaire optredens. Aan het 
eind van de middag gaat iedereen naar huis met 
een plantje, dat uiteraard weer door de Prins en 
Prinses zal worden overhandigd.

Gedurende diezelfde middag speelt zich bij 
biljartvereniging De Kleine Agnes het bekende 
6-ballen toernooi af, waarvoor de Bokken al jaren 
de prijzen beschikbaar stellen.

Tot slot verzorgen De Bokken een 
klaverjastoernooi voor iedereen die maar mee 
wil doen en ook daarvoor worden de prijzen 
beschikbaar gesteld door De Bokken. Ook wordt 
voor een hapje en een drankje gezorgd.

U ziet, De Bokken vieren feest maar laten ook 
heel duidelijk hun sociale kant zien tijdens het 
carnavalsseizoen en daar kunt u ze bij helpen.

Wat doen de Bokken?
Als echte carnavalsvereniging wordt er natuurlijk 
flink feest gevierd en dan met name in het 
carnavalsweekend. Dit doen De Bokken vooral 
met de carnavalsvierders uit Voorhout, hetgeen 
betekent dat er zelden rottigheid is door de grote 
sociale controle.
Daarnaast organiseren De Bokken, in de aanloop 
naar het carnavalsweekend, nog een aantal 

andere festiviteiten om de sfeer aan te wakkeren.
Een korte opsomming:
 - Het altijd gemoedelijke Bokkenballentoernooi in 

Sporthal de Tulp;
 - Let Us Surprise You, waarbij Voorhouters hun 

talenten kunnen laten zien op het podium;
 - Kuipzwammen; een avondje ontspannen lachen 

bij de Bokken.



T. (0252) - 22 07 04
E. info@vanzundertparket.nl
I. www.vanzundertparket.nl
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Hoe kunt u de Bokken steunen?
Om de al eerder genoemde activiteiten tot een 
goed einde te brengen kunnen de Bokken uw 
steun heel hard gebruiken.
Dat kan uiteraard op vele manieren en hieronder 
vindt u een opsomming in willekeurige volgorde.
 
Deelnemen aan de activiteiten; Let me Surprise 
You, Kuipzwammen, de Optocht zijn allemaal 
activiteiten waaraan iedereen kan deelnemen, 
zonder dat hiervoor ook maar iets betaald hoeft te 
worden. 
 
Bezoek aan de activiteiten; Uiteraard zijn ook 
bezoekers zeer gewenst bij bovengenoemde 
activiteiten, maar ook bij de feestavonden. Dan 
betaalt u een klein bedrag aan entree, maar dat 
kan ook anders. U kunt namelijk ook:
 
VIB of donateur worden; VIB bent u voor slechts 
€ 30,- en daarvoor hebt u, op vertoon van uw 
VIB-pas, gratis toegang bij alle feesten en dan 
mag u ook nog een introducee meenemen. 
Donateur worden kan ook en dat kan op twee 
manieren. Donateur voor 1 persoon, hetgeen 
betekent dat u dan korting krijgt bij de entree 
van alle activiteiten. U betaalt dan een inleg van € 
8,-. Donateur voor 2 personen kost € 15,- en dan 
krijgt u ook die korting en kunt u een introducee 
meenemen tegen dezelfde kosten.
Uw gegevens mailen naar Rob van der Geer (rpm.
vd.geer@ziggo.nl) is al voldoende.

Sponsoren; U kunt de Bokken op vele manieren 
ondersteunen middels sponsoring.
CV de Bokken hebben een uitgebreid sponsorplan 
opgesteld met mogelijkheden voor verschillende 
prijzen.
Tevens kunt u door middel van een advertentie 
in het programmaboekje een bijdrage leveren, 
waarbij dit jaar het formaat aangepast is. Van een 
A5 boekje gaan we over naar magazine-formaat 
en zal het programmaboekje door heel Teylingen 
worden verspreid (oplage 16.500). Al vanaf € 75,- 
kunt u een advertentie laten plaatsen. Ook het 
sponsoren van afzonderlijke activiteiten behoort 
tot de  mogelijkheden. 
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot 
Martijn Hoeijmans (pr@cvdebokken.nl of  
06-30006868)

Bokkenwinkel en loterij;
Ook dit jaar komen de Bokken weer bij u langs 
met de overbekende Bokkenwinkel. 
Op 9 januari “het oude dorp”, de week er op 16 
januari Oosthout en de componistenwijk, en dan 
op 23 januari de “buitenwijken” en de wijken 
die de voorgaande weken niet aan de beurt zijn 
geweest. Tijdens de Bokkenwinkel worden er 
ook loten verkocht waarvan de prijzen worden 
getrokken na de optocht. Dus tijdens en vlak na 
de optocht is er nog  gelegenheid om de Bokken 
te steunen door het kopen van loten.

SPONSOR
CV DE BOKKEN

Brons

SPONSOR
CV DE BOKKEN

Zilver

SPONSOR
CV DE BOKKEN

Goud
* Logovermelding online sponsorpagina
* Advertentie in programmaboekje (achtste pagina)
* Sponsor Certificaat
* 1 VIB-pas
* Uitnodiging sponsoravond

* Logovermelding online sponsorpagina
* Advertentie in programmaboekje (kwart pagina)
* Sponsor Certificaat
* 2 VIB-passen
* Logovermelding bij elk evenement
* Uitnodiging sponsoravond

* Logovermelding online sponsorpagina
* Advertentie in programmaboekje (halve pagina)
* Sponsor Certificaat
* 4 VIB-passen
* Logovermelding bij elk evenement
* Uitnodiging sponsoravond
* Logovermelding A3 posters evenementen
* Logo achterop VIB-passen

Sponsormogelijkheden CV de Bokken - Sponsorpaketten

Heeft u interesse? Neem vrijblijvend contact met ons op.



Gratis incasso! 
Ja, echt waar!

Nu online indienen!

INCASSO & MEDIATION 
VOOR IEDEREEN

WWW.ITB.NU

 www.bernardschulte.nl
nijverheidsweg 10 - Voorhout - tel. 0252-21 57 62 www.hundersmarckbV.nl

VOOrhOut

SCHULTE BVBERNARD
CENTRALE VERWARMING, AIRCONDITIONING,

LOODGIETERSWERK EN VENTILATIESYSTEMEN

LOODGIETERSBEDR I J F

C. HUNDERSMARCK BVSamen Sterk

Duurzaam
in huis

en op het dak!
■  Comfortabel warm huis, zonder hoge 

stookkosten of gezondheidsrisico’s 
■ Gedegen onderhoud
■ 24-uurs storingsdienst
■  Grondige inspectie door ervaren warmte 

specialisten
■  Energie besparen zonder comfort te ver-

liezen
■  Leverancier van duurzame energie zoals 

zonnepanelen
■  Reiniging van luchtkanalen / onderhoud 

aan mechanische afzuiging
■  Wij werken met gerenommeerde merken 

als Nefit, Remeha en Vaillant
■ Zink- & dakwerk
■ Sanitaire installaties 
■  Showroom met verschillende design-

radiatoren, sanitair en CV ketels,               
bezoek graag op afspraak. 

Onderdeel van Bernard Schulte
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Hofkapel der Bokken De Mexicano’s
Voor De Mexicano’s wordt het een bijzonder 
carnavalsjaar. We hebben namelijk een jubileum 
te vieren: voor het elfde jaar op rij mogen we 
ons officieel Hofkapel der Bokken noemen. Al elf 
jaar stalken we de Bokken en alle Bokkendorpse 
carnavalsvierders met onze muzikale (wan)
klanken, vanaf de sleuteloverdracht tot aan het 
Bokverzuipen. En dat doen we nog steeds met 
veel plezier.

En dat jubileum vieren we met... muziek! 
De afgelopen tijd is hard gewerkt aan een 
carnavalsrepertoire met verschillende nieuwe 
nummers. Daarvan is een voorproefje gegeven 
tijdens de 11e van de 11e en ook tijdens carnaval 
zelf zal de oplettende luisteraar de muzikale 
afwisseling zeker opvallen. Viert u elf jaar 
Hofkapel De Mexicano’s met ons mee? Sluit dan 
zoveel mogelijk achteraan in de polonaise.

We hebben ook zin in het muzikaal begeleiden van 

de Prinsenparen van dit jaar. We weten zeker dat 
Prins Bertus 1e en Prinses Jolanda, samen met 
Jeugdprins Mees 2e en Jeugdprinses Puck, voor 
een onvergetelijk carnaval gaan zorgen. 

En hadden we al gemeld dat we er zin in hebben? 
Bij deze dan. Tot ziens tijdens de carnavalsdagen! 
Elf maal Alaaf

Dansmariekes
Hoi allemaal, wij zijn Maartje, Anouk en Romy 
en zijn de begeleidsters van de junioren 
dansmariekes. Dit jaar trainen wij 8 enthousiaste 
meiden die graag dansen en van gezelligheid 
houden. We trainen voor een gardedans en een 
showdans. We trainen vanaf september een 
keer in de week tot aan de carnaval. Lijkt het 
jou wat om een dansmarieke te zijn en op te 
treden tijdens de carnaval? Heb je ritmegevoel, 
ben je lenig en hou je van gezelligheid? Dan is 
dansmarieke zijn echt wat voor jou! Meld je nu 
aan, stuur een mailtje naar jeugd@cvdebokken.
nl en wie weet sta je volgend jaar wel tussen deze 
meiden! 
Groetjes, Maartje, Anouk en Romy

Bokkies
De jeugdraad der Bok-
ken, beter bekend als 
de Bokkies, van de 
carnavalsvereniging de 
Bokken. Ze zullen te 
allen tijden aanwezig 
zijn om de Jeugdprins 
en Jeugdprinses te on-
dersteunen, maar ook 
om de dansmariekes bij 
te staan. Tijdens hun 
aanwezigheid zullen ze 

hun mooie steken en 
prachtige blauwe gille-
tjes dragen.

Dit jaar zijn er een flink 
aantal nieuwe Bokkies 
bij gekomen, dus er is 
weer een grote groep. 
Samen met de bege-
leiding van de Bokkies 
maken ze er een groot 
feest van!



BANNERS - POSTERS - BORDEN - VLAGGEN - BANIEREN - STICKERS 
AUTOBELETTERING - CARWRAP - ROLL-UP BANNERS  - ETC.  - ETC.

Met meer dan 500m2 productie ruimte en de nieuwste machines,
zijn wij in staat uw spoedopdrachten dezelfde 

dag nog te produceren!

Neemt u gerust contact op, wij adviseren u graag.

Jagtlustkade 20B - 2171 KV  Sassenheim
0252 22 30 22 - Info@teylingenreclame.nl

Geef uw woning ”Kleur”
Vraag vrijblijvend een offerte aan

John van den Berg, Tuinkersstraat 30, 2215 WL  Voorhout
06-54264425 of 025 2-218277
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Kuipzwammen 23 januari
Zaterdag 23 januari 
lopen / fietsen ruim 
500 Voorhouters  rich-
ting de Leidsche vaart 
waar om 19.30 uur 
de zaal open gaat.

Het programma van 
de Kuipzwamavond 
ziet er als volgt uit: 
20.00 uur Aanvang van 
het programma. Na het  
voorstellen van de ver-
eniging maken wij de 
Grote Bok aan u bekend. 
Deze persoon  is door 
de carnavalsvereniging 

genomineerd  voor het 
vele vrijwilligers werk 
dat door hem/haar  
wordt verricht. Tijdens 
de gehele carnavals 
periode begeleidt de 
Grote Bok, Prins Bertus 
1e  en Prinses Jolanda  
en Jeugdprins Mees 2e 
en Jeugdprinses Puck. 
Voordat we pauzeren 
geven de dansmariekes 
een daverend optreden.  
Na de prijsuitreiking 
wordt de bar in de zaal 
gesloten, maar bene-
den is er volop gelegen-

heid voor  een gezellig 
samenzijn met muziek.

Er zijn dit jaar een aan-
tal nieuwe zwammers. 
Annelies Griekspoor, 
Cok van Steijn en Den-
nis Floor gaan de strijd 
opnemen tegen Step-
han Hoogink,  René van 
der Horst en Jan Regeer.   
Tijdens het zwammen 
is de bar in de zaal ge-
sloten, in de pauze is 
er voldoende gelegen-
heid een consumptie te 
gebruiken.  In de hal 

op de begane grond 
is er een scherm waar 
op de zwammers te 
zien en te horen zijn.  
In het gehele gebouw 
mag niet gerookt worden

Zwammers 2016 Ervaring van een zwammer
Voor de vijfde maal 
mag ik dit jaar de Kuip 
betreden, wat niet al-
leen fantastisch is om 
te doen, maar ook sim-
pelweg verslavend. Om 
een zwam te schrijven 
zit je heel wat uurtjes 
achter je laptop om een 
zo mooi mogelijk stuk-
je stand-up comedy te 
schrijven. Als dit dan 
op het moment suprê-
me goed overkomt, en 
je hoort vanaf je eer-
ste grap gelach uit de 
zaal, ja dat is een onbe-
schrijflijk goed gevoel!

Er werd mij gevraagd 
naar een persoon-
lijk hoogtepunt. Dit is 
moeilijk te benoemen 
omdat ieder jaar weer 
anders is. Toch ga ik 
dan voor Kuipzwam-
men 2013, waar ik zo-
wel de publieksprijs als 
de juryprijs mee naar 
huis mocht nemen. De 
reacties die je dan nog 
wekenlang ontvangt 
zijn ontzettend leuk.

Vanuit de zwammers 
is er dit jaar het zoge-
noemde ‘Kuipzwam-
gilde’ opgericht, om 
ervoor te zorgen dat 
er vernieuwing en een 
hoog niveau binnen 
dit geweldige evene-
ment blijft. Dit is naar 
mijn idee goed gelukt.

23 januari ga ik samen 
met mijn ‘zwamvrien-
den’, mijn uiterste best 
doen om op het gezicht 
van Voorhout weer een 
grote lach te toveren!

Kuipzwammer -  
Stephan Hoogink

23 januari
Zaal open: 19:00
Aanvang: 20:00

Locatie: Teylingen 
College - KTS



telefoon: 0252 262222 
facebook: www.facebook.com/StichtingBNS

Wij feliciteren Prins Bertus 1e  en Prinses Jolanda
met hun benoeming tot prinsenpaar van Bokkendorp.

C.V. de Bokken

“Leven is bewegen” klinkt het motto van fysiotherapie.
Laat het grenzeloze Carnavalsfeest maar beginnen!

Fysiotherapie Agneshove
Medische Training Voorhout
Kinderfysiotherapie
Manuele therapie
Oedeemtherapie
Agneshove 99
2215 HS  VOORHOUT
Telefoon 785231

www.fysiotherapieagneshove.nl

Mogen wij u ook noteren als lid van de Bond Van Ouderen in 
Voorhout?
Voor slechts €25,00 per jaar bent u al lid en kunt u mee-
doen aan vele activiteiten, ook bij de ouderenbonden in Sas-
senheim en Warmond, verschillende themamiddagen bezoe-
ken en ontvangt u 10 x per jaar de Nestor, het nieuwsblad 
van de Unie KBO. Bovendien vertegenwoordigen wij u op ge-
meentelijk en streekniveau over allerlei voorzieningen voor 
ouderen. U kunt zich opgeven bij een van de bestuursleden.

Kijk op de site van de BVO:  
www.kbozuidholland.nl/afdelingen/voorhout 
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Let Us Surprise You
2 TOP activiteiten op 
1 avond en dat op 16 
januari, vanaf 20.30 uur 
in Cheers.
Uiteraard kan er worden 
genoten van goede, 
leuke, hilarische acts 
van “Let Me Entertain 
You”, maar daar wordt 
een element aan 
toegevoegd.
Het fenomeen Pubquiz 
is het laatste jaar 
bijzonder populair 
geworden en daar gaan 
we gebruik van maken.
Tussen de acts van 
“Let Me Entertain 
You”, zal er een heuse 

Bokken-Pubquiz worden 
gehouden.
Niet zo maar een quiz, 
maar één met uiteraard 
knipogen naar het 
carnaval en nog een 
heel speciale verrassing.
Teams van 5 personen 
nemen het tegen elkaar 
op en na iedere ronde 
zal er een of meer 
optredens (afhankelijk 
van het aantal 
deelnemers) zijn in 
het kader van “Let Me 
Entertain You”.

Aangezien dit een 
volkomen nieuw 

concept is, hebben we 
besloten om deze avond 
ook een andere naam 
te geven en wel “Let Us 
Surprise You”.

16 januari
Tijd: 20:30

Locatie: Cheers!

Entree: Gratis

Bezoek BNS

30 januari
Tijd: 15:00 - 17:00

Locatie: BNS
 

Entree: Besloten

Op zaterdag 30 januari 
gaan de Bokken weer 
op bezoek bij de BNS.
Al een aantal jaren een 
prima opwarmertje voor 
het “echte” carnaval.
Onder leiding van 
zanger/entertainer 
Paul Sellers genieten 
de bewoners van een 

gezellige middag, 
waarbij we uiteraard 
ook onze Dansmariekes 
meenemen.
Vooral bij de dansjes 
van die laatsten zie je 
de bewoners glunderen 
en intens genieten.
Ook een “in snelheid 
aangepaste” polonaise 

mag niet ontbreken 
en uiteraard zullen 
Prins Bertus 1e, 
Prinses Jolanda, 
Jeugdprins Mees 2e en 
Jeugdprinses Puck weer 
een aantal mensen 
decoreren.
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Bezoek Agnes
We gaan beginnen.
Op donderdag 4 
februari starten de 
Bokken onofficieel 
het carnaval met een 
bezoek aan de Agnes. 
Als de Bokken binnen 
komen zijn de cliënten 
al voorzien van de 
hapje en een drankje en 
zit de stemming er al 
goed in.
De medewerksters en 
vrijwilligers maken er 
altijd veel werk van 
en de Bokken voelen 

zich dan ook bijzonder 
welkom. Natuurlijk 
ook hier laten we de 
bewoners genieten van 
de Dansmariekes en 
spelen de Mexicano’s 
hun deuntjes op een 
iets lager volume. 
Na de onderscheidingen 
en een laatste polonaise 
kunnen de bewoners 
aan tafel en gaan de 
Bokken zich storten op 
5 dagen carnaval.

NIXfeest - SportParty
Op 30 januari 2016 is 
het allereerste NIX-
feest. Het thema van 
dit feest zal zijn: Sport-
party! Het NIX feest 
is gericht op kinderen 
tussen de 11 en de 17 
jaar. Hierdoor zal er 
geen drank geschonden 
worden. Het zal begin-
nen rond 20:30 tot een 
uur of 00:30 in @HOK 
op Jacoba van Beieren-
weg 118B in Voorhout. 
Met het thema sport is 
het wel het leukst als 
je in sportkleding komt 
van bijvoorbeeld je ei-

gen of juist je favoriete 
sportclub. De voorver-
koop zal ergens in het 
begin van januari star-
ten. Een kaartje tijdens 
de voorverkoop kost 
€4,- inclusief 2 con-
sumptiebonnen om wat 
te drinken te halen. Aan 
de deur is dit kaartje 
€5,- met consumptie-
bonnen. De muziek zal 
deze avond geregeld 
worden door DJ Thijs 
Steenvoorden. Ben jij 
een gezellig feestbeest 
onder de 18, dan is dit 
misschien wat voor jou.

4 februari
Tijd: 17:30 tot 19:00

Locatie: Agnesstaete
Entree: Besloten

30 januari
Tijd: 20:30  Entree: € 4,- (incl. 2 cons.)
Locatie: @HOK
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Persoonlijk financieel advies

Floris van Dam: 06 54 25 13 80
floris@jacvandam.nu

Herenstraat 36 VoorHout • tel. 0252 – 211 779 

mail@VankesterenscHilders.nl • www.VankesterenscHilders.nl 

Van Kesteren
G L A S

Van Kesteren
S C H I L D E R S

Van Kesteren
G L A S

Van Kesteren
S C H I L D E R S
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Sleuteloverdracht 

Op vrijdag 5-2-2016 
starten we het carna-
val door traditioneel de 
sleutel van de burge-
meester in ontvangst 
te nemen. Het Jeugd-
prinsenpaar zal de vlag 
hijsen en onder begelei-
ding van onze hofkapel 
De Mexicano’s zal het 
Voorhouts volkslied ge-
zongen worden. Na het 
wegvallen van de Billen-
prikkers deden we het 

vorig jaar nog met De 
Saksen, maar dit jaar 
weer op eigen kracht. 
We krijgen de sleutel in 
restaurant Boerhaave. 

U bent vanaf 20:00 uur 
van harte welkom om 
de start van de car-
navalsweek met ons 
te vieren. Aansluitend 
starten we direct met 
onze activiteiten! 

Scholenbezoek
Weer een keertje op 
vrijdag en dat is wel zo 
leuk als opwarmertje 
voor het Jeugd Prinsen-
paar.
De volgorde was nog 
niet bekend ten tijde 
van het schrijven van 
dit stukje, maar dat 
komt allemaal prima in 
orde.
Jeugdprins Mees 2e 
en Jeugdprinses Puck 
bezoeken de scholen en 
uiteraard nemen zij hun 
adjudanten mee en na-
tuurlijk ook Prins Bertus 
1e en Prinses Jolanda.
Vorig jaar was het pri-

ma weer en kon er on-
der andere feestgevierd 
op het kunstgrasveld bij 
de spiksplinternieuwe 
Andreas school.
Laten we hopen dat het 
weer ons ook dit jaar 
niet in de steek laat, 
zodat de Dansmariekes 
lekker buiten hun dans-
jes kunnen opvoeren. 
En als je denkt dat je 
dat dansen ook wel leuk 
zal vinden, moet je die 
dag gewoon even naar 
Maartje, Romy of Anouk 
toe gaan en dan mag je 
misschien wel een keer-
tje mee oefenen.

5 februari
Tijd:   10:00 - 15:00 

Locaties:  R.K. Basisschool Andreas
  R.K. Basisschool Antonius
  R.K. Basisschool Emmaus
Entree:  Openbaar

5 februari
Tijd: 20:00 - 21:00

Locatie: Boerhaave
Entree: Openbaar



• Deuren

• Sleutels op maat

• Deurbeslag

• Verf op kleur

• Parket

• Diverse ijzerwaren

• Hout

• Kluizen

• Velux dakvenster

• Schuifwanden op maat

• Plaatmateriaal

• Deskundig advies

Boekhorstlaan 38 C • 2215 BD  Voorhout • Tel.: (0252) 230 601
Fax: (0252) 220 124 • E-mail: info@phavanschooten.nl

Sponsor Oranje Vereniging VoorhoutSPONSOR BOUWCOMMISSIE
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Sleutelbal met One Two Trio
Locatie Boerhaave  Tijd: 21:00
Vanavond een uniek 
feest. Het sleutelbal. 
Uniek omdat tijdens dit 
feest officieel de sleutel-
overdracht van het gro-
te Bokkenrijk zal plaats-
vinden. Om 20.00 uur 
zal burgemeester Carla 
Breuer haar opwachting 
maken bij Boerhaave. 
Dan nog burgemeester 
van de gemeente Tey-
lingen.  Zij zal echter 
dan de sleutel ,van het 
Bokkendorp overdra-
gen aan Prins Bertus 
1e, Prinses Jolanda en 
Jeugdprins Mees 2e en 
Jeugdprinses Puck. Van-
af dat moment zullen zij 
de baas zijn. U bent al-

lemaal van harte uitge-
nodigd bij dit moment 
aanwezig te zijn. Aan-
sluitend zal de Bokken-
vlag gehesen worden en 
kan het Sleutelbal van 
start gaan. Voordeel is 
dat u dus niet ergens 
anders naar toe hoeft 
te gaan maar lekker bij 
Boerhaave kunt blijven. 
Een gezellige carnavals-
avond met als klapstuk 
het optreden van het 
One Two Trio. Zij zijn 
bekend van onder an-
dere het nummer “Juf-
frouw Toos”. Een hele 
gevarieerde en gezellige 
opening van het carna-
val.

Beestenboel
 
Locatie Cheers!  Tijd: 21:00
Deze avond laten we 
ons eens lekker gaan en 
maken we er een bees-
tenboel van!
Als jij voor een dag een 
dier mocht zijn, wat zou 
jij dan kiezen?
Leef je uit en ga als 
giraffe op safari, rol als 
een varkentje door de 
modder, spreidt je veren 

uit en wees zo trots als 
een pauw of maak er 
geen punt van en kom 
gewoon als panda!
Kom allemaal op vrij-
dagavond naar de die-
rentuin van de bokken 
en laat het BEEST in je 
los!

Vrijdagavondfeesten 5 februari

Voor beide feesten verloopt de  
entree via een pass-partout

VIB’s: Gratis    
Donateurs: € 7,50

Vrije verkoop: € 10,-



 

www.ijvents.nl  Engelselaan 20 -  2215RH - VOORHOUT – 0252-220312 – 06 12043043 - info@ijvents.nl   

BETAALBAAR PLEZIER BEGINT HIER 

 

 

 

VENTILATOREN 
VAN 

IJSSELMUIDEN 
(VER) DRAAIT 

GOED!! 

www.ijsselmuiden-ventilatoren.nl 

Engelselaan 20  
2215RH – VOORHOUT 
T: 0252-233177  
e-mail: info@ijsselmuiden-ventilatoren.nl Bent u op zoek naar een 

goede gastouder 
    voor uw kinderen??? 

KINDEROPVANG 4U
Ervaren, gediplomeerd en gecertificeerd gastouder

Kinderopvang 4U staat voor:

Goede opvang
Liefdevolle verzorging

Flexibel
Gezelligheid
Kleinschalig

Saamhorigheid

Geen wachtlijst, per direct plekjes beschikbaar
 

Lisdodehof 15
2215 GL  Voorhout

06 - 10703963 of kids@kinderopvang4u.nl
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Jeugdcarnaval
Dit jaar is er wat nieuws 
voor de basisscholieren 
uit Voorhout, namelijk 
het jeugdcarnaval. Dit 
was voorheen de kin-
dermiddag.

Dit nieuwe, maar spec-
taculaire feest zal plaats 
vinden voor de optocht 
in Cheers! Ze zullen dus 
niets van de optocht 
missen.

Het zal een middag 
worden vol mysterieuze 
acts en optredens. Alle 
basisscholieren zijn wel-

kom om te komen om 
deze leuke middag bij 
te wonen!

Tijdens deze middag 
zullen de kinderen af-
wisselend een activiteit 
te zien krijgen, maar 
ook bijgestaan worden 
door de DJ en de hof-
kapel.

Dit alles zal voor een 
leuke middag zorgen 
zodat de kinderen op-
gepept met hun ouders 
mee kunnen lopen in de 
optocht.

6 februari
Tijd: 12:00 - 13:45

Locatie: Cheers!
Entree: Gratis

Zaterdag 6 februari trekt de grootste carnavals-
optocht van Teylingen weer door de straten van 
Bokkendorp.
De optocht vertrekt om 14.00 uur. Het punt van 
vertrek is in de altijd gezellig versierde Prins Ber-
nardstraat en zal daar ook weer worden ontbon-
den.

De optocht wordt uiteraard weer ondersteund met 
heel veel muziek. In de optocht horen we zoal 
Muziekvereniging Mavileo uit Leimuiden, Ex BTW. 
uit Warmond  en natuurlijk onze eigen Muziekver-
eniging St. Cecilia.

Oproep aan alle Bokkendorpers.
Komt allen kijken, of nog beter, bouw of knutsel 
met vrienden of familie zelf ook een leuke creatie 
in elkaar en doe mee! Meedoen is echt nog leuker 
dan kijken.
Om het allemaal extra gezellig te maken vragen 
wij aan de bewoners langs de route de vlag uit te 
hangen.

Tijdens de optocht is er een onpartijdige jury 
aanwezig om alle creaties te beoordelen. Er zal 

gejureerd worden in 4 groepen , waarbinnen 5 
prijzen te verdelen zijn.

- Individueel
- Kleine groepen
- Grote groepen
- Wagens

De jury zal tijdens de optocht de winnaars bekend 
maken door ze een bord om te hangen.

Prijsuitreiking is voor individuele en grote groepen 
in Restaurant Boerhaave en voor kleine groepen 
en wagens in de grote zaal van Cheers. 

Tevens zal daarna in diezelfde zaal in Cheers ook 
de trekking van de grote Bokkenloterij plaatsvin-
den.

Natuurlijk is er ook dit jaar weer voor alle deel-
nemende kinderen een lekkere traktatie, die vlak 
voor het einde van de optocht uitgedeeld zal 
worden.

Laat u van uw creatieve kant zien en doe mee!

Optocht 6 februari 14:00



KLEDING VOOR BOKKIES VAN 0 TOT 16 JAAR
De Kornuitjes De Kempenaerstraat 23  2341 GG Oegstgeest tel: 071-5175150,  www.kornuitjes.nl
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Aan het einde van de 
optocht zullen er kin-
dertraktatie uitgereikt 
worden en de optocht 
ontbonden.

Wij verzoeken de eige-
naren van auto’s wo-
nende langs de route, 
om hun auto tussen 
13.00 en 16.00 uur 
elders te parkeren.

Deze middag zal er 
een wegsleepregeling 
van kracht zijn.

Alvast bedankt voor 
uw medewerking.

Iedereen is welkom om deel te nemen aan de optocht!

Optocht Route



Julianastraat 6 | Warmond | Tel: 06 15 01 11 19

Loodgietersbedrijf
Michel van Dam

Sanitair - Water - Gas 
Riolering - Zink - Dakwerk

Voor al uw timmerwerken
Aanbouw

Dakkapellen

Keukens

Kozijnen

Kasten

Kees van den Nieuwendijk

06-18549045

info@nieuwendijkkwaliteitsbouw.nl

Spoorlaan 9

2215 KN  Voorhout

www.nieuwendijkkwaliteitsbouw.nl

Uw accountant, administrateur
of adviseur in de regio

Martin Teunisse

+31 (0)6 11 14 03 32
martin.teunisse@oamkb.nl
www.oamkb.nl/martinteunisse
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Optochtfeesten
Na afloop van de schit-
terende optocht, met 
hopelijk prima weer, 
kan er uitgebreid nage-
praat worden onder het 
genot van een (of meer) 
drankje(s) en met mu-
ziek van de aanwezige 
DJ’s in Cheers en het 
vernieuwde Boerhaave. 
Uiteraard zorgen de 
Mexicano’s, de Kanjers 
en Ex BTW weer voor 
opzwepende carnavals-
muziek
Tijdens deze altijd spon-

tane feesten zullen de 
prijzen van de optocht 
uitgereikt worden.
De prijsuitreiking voor 
individuelen en grote 
groepen is in restaurant 
Boerhaave. Voor kleine 
groepen en wagens is 
dit om 16.00 uur in de 
Residentie van de Bok-
ken: Cheers!
Tevens zal daarna in 
Cheers ook de trekking 
van de grote Bokkenlo-
terij plaatsvinden.

6 februari
Tijd: na de optocht

Locatie: Boerhaave & Cheers!
Entree: Gratis

Bokken Fright Night met optreden van Barry Badpak
-Darkness Falls Across The Land 

The Midnite Hour Is Close At Hand 
Creatures Crawl In Search Of Blood 
To Terrorize Y’awl’s Neighbourhood 

And Whosoever Shall Be Found 
Without The Soul For Getting Down 

Must Stand And Face The Hounds Of Hell 
And Rot Inside A Corpse’s Shell-

Gedrochten uit de onderwereld, zombie’s, scary 
clowns, en ander wanstaltig gespuis, jullie zijn 
van harte uitgenodigd bij de Bokken fright night in 
cheers. 

Trek je engste outfit aan, spray jezelf nog even in 
met eau du corps en je bent klaar voor een fan-
tastische avond. 

Natuurlijk zal diegene met de meest enge, afzich-
telijke outfit een onderscheiding ontvangen uit 
handen van onze eigen Prins Bertus de 1e en Prin-
ses Jolanda

Zoals jullie gewend zijn worden er deze avond 
weer foto’s gemaakt die je later terug kunt zien 
op onze vernieuwde site! 

6 februari
Tijd: 21:00

Locatie: Cheers!
 

Entree:
VIB’s: Gratis

Donateurs: € 5,-

Vrije verkoop: € 8,-

Gratis Entree? Wordt VIB!



        Limburgia-Voorhout 
        Herenstraat 54 
        2215 KJ Voorhout 
        0252-211987 
        Limburgia-Voorhout@allesin1.nl 
        www.limburgiavlaai.nl 

 

 
Voor al uw heerlijke Limburgse vlaaien, taarten, gebak en petit-fours. 

Belgische pralines, een kopje koffie en heerlijk Italiaans schepijs van IJssalon Vivaldi’s uit Noordwijk ! 
  

 
 
 

 

Bestel voor 12.00 uur! en uw taarten staan de volgende dag voor u klaar.   
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Fruitmanden Express
Traditioneel gaan De Bokken op de zondag van 
de carnaval, dit jaar 7 februari, langs bij zieke 
en/of alleenstaande Voorhouters en brengen 
dan een plantje en een fruitmand mee. Dan 
verzamelen Bokken, Bokkies, Dansmariekes en 
Oud-Prinsenparen zich in de kantine van Foreholte 
en krijgen daar de bezoek-adressen door. 

Na het inladen van de plantjes en fruitmanden 
gaat men er op uit. In de week voorafgaand 
aan het carnaval bezoekt het Prinsenpaar  de 

Voorhouters die buiten Voorhout in zieken- of 
verpleeghuizen verblijven en op de maandag 
van de carnaval, 8 februari, gaan de plantjes 
en fruitmanden mee naar de Bernardus in 
Sassenheim voor alle daar woonachtige 
Voorhouters. 
In verband met wet op de privacy krijgen we geen 
gegevens meer  van de hulpverleners, zodat wij 
op een andere manier aan gegadigden moeten 
komen.
Wij vragen u dan om namen door te geven van 
mensen, waarvan u denkt dat ze in aanmerking 
komen voor een plantje en heerlijke fruitmand 
van De Bokken.

Wij weten dat de mensen er enorm van genieten 
als De Bokken langskomen en een mooie 
attentie voor ze achterlaten. Er wordt door 
Carnavalsvereniging De Bokken aan ze gedacht!

Aarzel niet, geef naam en adres van iemand die 
het echt verdient, door aan: Plony van Leeuwen, 
Kerkweg 34, Telefoon: 231385.

Carnavalsviering
Op zondag 7 
februari vult de St. 
Barthomoleuskerk 
zich met bijzonder 
uitgedoste parochianen.
Als laatsten komen de 
Bokken, onder de tonen 
van de Mexicano’s, de 
kerk binnen en als zij 
hebben plaatsgenomen 
kan de woord en 
gebedsdienst beginnen.

Niet het vertrouwde 
stemgeluid van Pastor 
Henk de Groot, maar 
die van Diaken Bertijn 
Prins zal de aanwezigen 
toespreken.
Een ieder wordt bij deze 
uitgenodigd om deze 
viering bij te wonen, 
waarbij uiteraard ook 
Prins Bertus 1e, Prinses 
Jolanda, Jeugdprins 

Mees 2e en Jeugdprinses 
Puck het woord tot u 
zullen richten. 
Het Middenkoor wordt 
als altijd weer muzikaal 
ondersteund door de 
Mexicano’s en natuurlijk 
haken we tot slot weer 
in voor het Voorhouts 
Volkslied.

7 februari
Aanvang: 10:00

 
Locatie:

Bartholomeuskerk 
 

Entree
Vrij toegankelijk



w
w

w.YogabyH
illz.nl

Voordelen Yogastudio byHillz:
Kleine groepen
Persoonlijke aandacht
Geen inschrijfgeld
Gratis proefles

    NIEUW ZWANGERSCHAPSYOGA!!!

Yoga helpt, yoga maakt bewust en heeft een 
heilzame werking op je body & mind

Adres: Dr. Aletta Jacobslaan 1, Voorhout (boven het Kruidvat)
Contact: 06 16 16 83 68, hillary@yogabyhillz.nl

Filiaal Sassenheim Voorhavenkwartier 49 T 0252 212 768  

Filiaal Voorhout Jacoba van Beierenhof 24 T 0252 221 085

twitter.com/romijnkappers

Gratis WiFi 

Laat ons uw haar verwennen

www.watzitjehaargoed.nl

WIJ OPENEN EEN NIEUW FILIAAL!

Medio 2015 openen wij een 3e filiaal in 
Medisch Centrum Sassembourg Sassenheim

FF BIJKNIPPEN?

 
 
 
             
                                                      
        

          
 
 

Van der Hulst 
          & 
  Van Velzen 

TUINHOUT  

 
Levering van  aan bedrijven en particulieren 

Maken en plaatsen van o.a 
Ø Tuinhuisjes (op maat gemaakt) 
Ø Tuinafscheidingen 
Ø Pergola’s 
Ø Vlonders 
Ø Beschoeiing 
Ø Maatwerk 
Ø Laminaat vloeren 

 

Rob van der Hulst  
Willem Botsstraat 4  
2215gb Voorhout 
Tel  . 0252-216453 
Mob 06-27203964 
h-v@kpnplanet.nl 
 

Werkplaats:Industrieterrein Gravendam 
Pletterij 1B   2211 JT Noordwijkerhout 
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Op bezoek bij de Voorruiters
Op zondag 7 februari, 
na het rondbrengen 
van de fruitmanden, 
bezoeken de Bokken 
Rijvereniging en 
Ponyclub “De 
Voorruiters” voor de 
prijsuitreiking van de 
wedstrijd die een week 
eerder is gehouden.
In de kleine, maar zeer 
gezellige kantine van de 

Voorruiters is het een 
gezellige boel en ook 
van de aangebouwde 
partytent wordt gretig 
gebruik gemaakt. 
Als is het maar om 
te gebruiken voor de 
polonaise, die uiteraard 
door de Mexicano’s  
wordt begeleid.
Een rustpuntje in het 
programma van de 

Bokken en een heerlijk 
moment om het 
befaamde  
“Broodje Bal” te 
nuttigen.
Natuurlijk zullen de 
Prinsenparen enkele 
leden van de Voorruiters 
onderscheiden en 
misschien zal er weer 
een moppie worden 
“gekaraookt”. 

Foreholte Gezinscarnaval
Nog even knallen in de kantine van VV Foreholte 
voordat de Bokken kunnen genieten van het 
traditionele avondje vrij.
Op zondag 7 februari gaat de kantine om 
15.45 uur open en zal dan vrij snel helemaal 
volstromen. Prins Bertus 1e en Prinses Jolanda 
zijn er kind aan huis, want beiden hebben hun 
sporen verdiend in het vrijwilligerswerk binnen 
Foreholte. Jeugdprins Mees 2e speelt in de jeugd 
en ook Jeugdprinses Puck is geen onbekende. 
Vader Peter speelt nog steeds zijn partijtje mee 
bij de senioren en broer Sam is zelfs de topscorer 
van het eerste elftal.
De vertrouwde gezichten bij de muntenverkoop 

en achter de bar in de tent zijn de ingrediënten 
voor een gezellig familiefeest, waarbij de kleintjes 
van harte welkom zijn EN waar terdege rekening 
mee wordt gehouden. Op enig moment gaat 
de Raad van Elf weer rond met de bekende 
enveloppen met prijzen of “Nieten” en dan wordt 
er een aanval gedaan op de prachtige prijzentafel.
Hoogtepunt is altijd de verkiezing van de 
Vrijwilliger van het Jaar, die wordt onderscheiden 
en voorop mag gaan in een daverende polonaise.
Om 18.30 vertrekken de Bokken om te genieten 
van een vrije avond en zich voor te bereiden op 
nog 2 drukke dagen.

7 februari
Aanvang: 16:00 - 18:30

Locatie: Kantine Foreholte
Entree: Vrij toegankelijk



1. Professionele begeleiding
2. Enthousiaste instructeurs
3.    Buitenfitness & bootcamp
4. Groot aanbod groepslessen
5. Pittige spinninglessen
6. Swingende Zumba-lessen
7. Spetterende kidsdance
8. Eersteklas fitness & cardioapparatuur 
9. Heerlijke sauna en Turks stoombad
10. Ruime overdekte parkeergelegenheid
11. Krachtige zonnecabines
12.  Hygienisch

12 redenen om te kiezen voor Sport & Fitness Thea Hoogervorst :

Het sportcentrum waar iedereen zich thuis voelt!

Nijverheidsweg 2 - Voorhout - www.theahoogervorst.nl - tel. 0252 232 657

Hypotheken
Pensioenen

Verzekeringen
Leningen

(Let op!!; Lenen kost geld)

Rátkai Assurantiën BV 
Martinus Houtuynhof 17

2341 PP  Oegstgeest

Telefoon: 071-5013351
Mobiel: 06-50288416

Fax: 071-5013352
E-mail: info@ratkai.nl
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Herinnert u zich deze nog?

Op maandag 8 februari 
a.s. zal onder het motto 
“Herinnert u zich deze 
nog” een feest speciaal 
voor “Jong” Belegen  
Voorhouters worden 
georganiseerd. Er zal 
veel muziek zijn uit jul-
lie jonge jaren. Jullie 
herinneren vast nog wel 
de favoriete muziek uit 
de 60er, maar wellicht 

ook uit de 50er jaren. 
Er zullen een aantal  
artiesten uit eigen Bok-
kenstal optreden maar 
ook “De Rijnsons” zullen 
met hun muziek terug 
gaan in de tijd. 

Wat kunt u allemaal van 
ons verwachten:

Gratis koffie/thee met 
wat lekkers 
Gratis 3 consumpties 
per persoon 
Gratis hartige hapjes 

Muziek van ons huisor-
kest “De Rijnsons”, hof-
kapel “De Mexciano’s” 

De Dansmariekes der 
Bokken en natuurlijk 
onze vertrouwde “Bok-
ken” artiesten. Grote lo-
terij met héééééél veel 
leuke prijzen (prijs per 
lootje maar € 0,50). 
Voor iedereen na afloop 
een heerlijke Bokken-
broeder en een mooie 
plant. Helemaal gratis 
en voor niets!

Kortom een feest waar 
onze trouwe bezoekers 
van de “seniorenmidda-
gen, aangevuld met al 
die nieuwe “Jong Bele-
gen” gasten” uitstekend 
zullen vermaken. 

Wat verwachten wij van 
jullie?

Op de eerste plaats jul-
lie aanwezigheid. Kom 
samen met je partner, 
vriend, vriendin, kennis, 
vage kennis naar deze 
middag. Wees gezellig, 
doe mee en vermaak je. 
Kom dus allemaal jullie 
zijn van harte welkom 
bij ‘’ De Bokken’’. 

Oh ja : bent u moeilijk 
ter been, geen excuus, 
neem even contact op 
met Theo van Werk-
hoven (06-51595425/
info@wtservices.biz) en 
we regelen vervoer.

Bezoek Bernardus
Ook onder de nieuwe 
voorzitter zal deze ja-
renlange traditie wor-
den voortgezet. Op de 
maandagmorgen op 
bezoek bij de bewoners 
van de Bernardus.
Ruim op tijd zijn de 
Bokkenvrouwen en de 
Dansmariekes aanwe-
zig om de vrijwilligers 
van de Bernardus te 
helpen om de bewoners 
naar de grote zaal te 

brengen. Rond 10.30 
uur komen de Bok-
ken binnen onder de 
muzikale tonen van de 
Mexicano’s en uiteraard 
worden zij voorgegaan 
door Prins Bertus 1e, 
Prinses Jolanda, Jeugd-
prins Mees 2e en Jeugd-
prinses Puck.
Nadat het gezelschap 
zich heeft voorgesteld, 
de Dansmariekes heb-
ben gedanst en de 

koffiekopjes zijn opge-
ruimd is er tijd voor een 
borreltje en uiteraard 
wordt er dan gezamen-
lijk geproost. Dan komt 
de stemming er lek-
ker in en wordt het tijd 
voor de langste rolstoel 
polonaise van de regio. 
Rond 12.00 vertrekken 
de Bokken weer en hel-
pen zij natuurlijk weer 
mee om de bewoners 
weer naar hun kamer te 

brengen.
Alle Voorhouters worden 
voorzien van een plant-
je en een fruitmand en 
dan keert de rust weer 
in Huize Bernardus.

8 februari
Tijd: 10:30 - 12:00 

 
Locatie: Bernardus 

 
Entree: Besloten

8 februari
Aanvang: 14:00 

 
Locatie: Boerhaave 

 
Entree: Gratis



SPRINGT
U ACHTEROP?
Met Mirage kunt u flexibel werken via  
de Cloud. In ons eigen datacenter in 

Nederland bewaken wij uw bedrijfsdata.

VRAAG EEN GRATIS ICT-SCAN AAN 
BEL: 020 - 752 22 89

Mirage  |   Hogehilweg 15   |   1101 CB Amsterdam-Zuidoost 
 www.mirage.nl   |   verkoop@mirage.nl

C2014011 Mirage Advertentie 210x148mm sept.indd   1 02-10-14   20:11

met oog voor detail

Nijverheidsweg 42  •  2215 MH  Voorhout
Tel. 0252 226699  •  E-mail info@drukkerijbax.nl  •  www.drukkerijbax.nl

- Audio en Video
  -Koelen en vriezen
    -Personal care
      -Huishoudelijk apparaten
        -Wassen, drogen en afwassen

Ook snelle reparatie en                           
  vervanging van alle merken          
    inbouwapparatuur !

Herenstraat 37
2215 KB VOORHOUT
0252 – 21 16 18
www.IJsselmuidenVoorhout.nl
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Herenstraat 37
2215 KB VOORHOUT
0252 – 21 16 18

www.IJsselmuidenVoorhout.nl

IJSSELMUIDEN

Loodgieters & CV-bedrijf
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Kleurfeest Rood-Wit
U bent gewend om in 
uw pyjama te komen. 
Dat mag dit jaar zeker 
ook! Doet u dan wel 
een Rode pyjama aan of 
uw mooiste Rode pakje. 
De maandag avond 
word namelijk een kleur 
avond! Dit jaar is de 
kleurcode ROOD (WIT). 
Dus was je zaterdag als 
lieveheersbeestje, heb 
je nog een mario pak 
van het superhelden 
feest of ga je als de 
mascotte van Foreholte, 

alles is welkom als het 
maar rood en wit is. De 
maandag avond staat 
bekend als een van de 
gezelligste avonden. 
Dat zal dit jaar niet an-
ders zijn. Run4Cover 
zal deze avond verzor-
gen en zullen er net 
als elk jaar een avond 
van maken om niet te 
vergeten! Vanaf 21.00 
is iedereen welkom in 
Boerhaave om er een 
groot feest van te ma-
ken!

6 Ballen Toernooi
Op maandag 8 februari 
organiseert biljart ver-
eniging de kleine Agnes  
aan de sportlaan weer 
het 6 ballen toernooi. 
De moeilijkheid van 
scoren is de stootbal, 
die geprepareerd is, 
waardoor je niet precies 
weet waar de bal heen 
gaat en er die middag 
veel gelachen wordt. 

Om 13.00 uur komen 
Prins Bertus 1e en Prin-
ses Jolanda het toernooi 
openen met de begin-
stoot.

Gedurende de middag 
worden de aanwezigen, 
door de Bokken, voor-
zien van een drankje.

En aan het einde van de 
middag komen Jeugd-
prins Mees 2e en Jeugd-
prinses Puck de door de 
Bokken beschikbaar ge-
stelde prijzen uit reiken.

8 februari
Aanvang: 13:00 - 17:00
Locatie: De Kleine Agnes
Leeftijd: ALLE 55-plussers

Entree: Gratis

 
8 februari

Tijd: 21:00
Locatie: Boerhaave

 
Entree:

VIB’s: Gratis

Donateurs: € 5,-

Vrije verkoop: € 8,-

Run4Cover



Leidsevaart 229
2203 LC Noordwijk
Tel. (071) 3618584
www.pvanwieringen.nl
info@pvanwieringen.nl
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Bokverzuipen
Er komt een tijd van 
komen en gaan en he-
laas is de tijd van gaan 
alweer aangekomen. 
“Het carnaval vliegt 
voorbij” is wat prin-
senparen zeggen als 
het afgelopen is. Op 
de dinsdag avond ne-
men we afscheid van 
ons Prinsenpaar. Het is 
tijd om de bok te laten 
verzuipen en de sleutel 
in te leveren. Dit zal 
gezamenlijk gebeuren 

in Cheers vanaf 20.00 
uur. We starten met het 
afscheid nemen van 
Jeugdprins Mees 1e en 
Prinses Puck. Hierna zal 
de bok echt verzopen 
worden. De Mexicano’s 
zullen hun laatste deun-
tjes ter gehore brengen 
en daarna is het tijd 
voor feest. We proosten 
met zijn allen op het 
Prinsenpaar en op het 
mooie carnavals week-
end!

Kroegentocht
De intentie is er al 
jaren, maar vanaf ko-
mend Carnaval gaat het 
dan eindelijk gebeuren; 
Een echte Voorhoutse 
Kroegentocht!! Hiermee 
komt de traditionele 
‘Open Middag’ te ver-
vallen. 

Wij raden ieder aan dit 
nieuwe evenement met 
stip in de agenda te 
zetten, want het belooft 
een legendarische dins-

dagmiddag te worden. 
Tussen 14.00 en 18.00 
zal er een bonte stoet 
bij verscheidene horeca 
binnen vallen, om daar 
een fantastisch feest 
te vieren. Dit uiteraard 
met alle Bokken, onder 
de tonen van Hofkapel 
de Mexicano’s. Houd 
onze website en Face-
bookpagina in de gaten 
voor het exacte pro-
gramma.

Klaverjassen
Afgelopen jaar voor het 
eerst in de Verdieping 
en in samenwerking 
met de KBO (Katholieke 
Bond van Ouderen).
Een groot succes en dit 
jaar hopen we uiteraard 
op nog meer deelne-
mers dan vorig jaar.
Voor slecht € 2,50 
doe je al mee en voor 
die prijs krijg je ook 

nog een hapje en een 
drankje en wellicht ga 
je aan het einde van de 
dag nog met een mooie 
prijs naar huis.
Uiteraard komt Cees 
van Kampen weer langs 
voor zijn traditionele lo-
terij en ook daarbij zijn 
weer vele fraaie prijzen 
te winnen.

9 februari
Tijd: 20:00

Locatie: Cheers!
Entree: Gratis

9 februari
Tijd: 14:00

Locatie: De Verdieping

Entree: € 2,50

C.V. de Bokken



Wij bedanken onze sponsoren & adverteerders.

Adverteerders
Aannemersbedrijf H & B Bouw B.V. 
Aannemersbedrijf Kortekaas
Aannemersbedrijf Zwetsloot 
Autobedrijf G. Dol
Autobedrijf Schoonoord
Bakkerij ‘t Stoepje
Bakkerij Ammerlaan
Beddenspecialist Verkade 
Bernard Schulte B.V.
D&K Grondwerken
De Klok Visspecialist
DiCa Transport
Diesveld Mobiel
Elektra&Montage
Foreholte kantine
Fysiotherapie Agneshove
Gebr. Alkemade Vaste planten & 
Stekbedrijf
Groente & Speciaalzaak Van Keste-
ren
Groente en Fruit Ted v.d. Maat
Handelsonderneming Peter van 
Schooten
Hoek Hoveniers
Hondenschool “Op stap”

Hoveniersbedrijf G. Rutgrink
Hoveniersbedrijf Jan van Gent
IJsselmuiden Loodgietersbedrijf
IJsselmuiden Ventilatoren
IJvents
ITB
Jolly Joker Funshop
Kaas-verswereld Neuteboom 
KBO Voorhout
Kinderopvang 4U
Klasmann Deilmann
Kleuren Schildersbedrijf
Kornuitjes
L & S Montage
L. van Vliet Vorkheftrucks
La Riss
Limburgia
Loodgietersbedrijf Michel van Dam
Lunchroom “Ons Genoegen”
M&L Systems
Nieuwendijk Kwaliteitsbouw
Notariskantoor J.A. Mendelts 
Online Administratie MKB
P van Wieringen Hoveniers
Pim’s Place Snackbar

Plus Van Dijk
Ratkai Assurantien
Romijn Kappers
Royal Fleur
Schildersbedrijf Mark Zandbergen
Schildersbedrijf N. van Kesteren
Schoonheidsspecialiste Karin Pijlman
Schoonoord Assurantie Kantoor
Sjors van Werkhoven
Snackbar The Roadrunner
Sport en Fitnesscentrum Thea Hoog-
ervorst
Sportcafe Luigi’s
Stichting BNS
Stomerij Sassen
Teylingen Reclame
Ton sur Ton
Top Floor
Van Dam verzekeringen
Van den Berg Slagerij
Van Der Hulst & Van Velzen Tuinhout
Vrienden van Foreholte
Yogastudio byHillz
Zonnepanelen Mitchel van der Meij

Sponsoren
Accountantskantoor Lemmers
Bax 
Hotel Restaurant Boerhaave
Cheers!

Mirage Automatisering B.V.
PWA
Stichting Meerlanden
Stuc Modern

Van Egmond Montage
Van Zundert Parket
Zuidhoek Bv
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Boerhaave
Bourgondisch Gastvrij

Hotel - Eetcafé - Feestzaal - Catering
“Proeflokaal speciaalbier”

 
www.Boerhaave-Voorhout.nl


