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ELEKTRA &
MONTAGE
BEDRIJF
TETTEROO
Ons bedrijf Elektra & Montage Bedrijf Tetteroo
houdt zich vooral bezig met het aanleggen,
verbouwen en onderhouden van elektro
technische installaties bij particulieren,
en bij het midden- en kleinbedrijf.
Onze werkzaamheden variëren van het
aanleggen van klein schakelmateriaal,
meterkasten, licht installaties tot en met
complete elektrische installaties voor uw
bedrijf of woonhuis.

Ook voor grotere verbouwingsprojecten zoals
een keuken, badkamer of aanbouw kunt u
bij ons terecht! Samen met onze regionale
gespecialiseerde partners zorgen wij ervoor dat
u op elk vakgebied de hoogste kwaliteit voor
een eerlijke prijs krijgt. Ons doel is dat u bij ons
terugkomt omdat u tevreden bent en als u
op ons vakgebied iets nodig heeft.
Kijk voor meer informatie op onze website
www.embt.nl of mail ons info@embt.nl.

ELEKTRA
WERKZAAMHEDEN

MONTAGE
WERKZAAMHEDEN

> Aanleg en verplaatsen
wandcontacten/schakelaars
> Uitbreiden, aanleggen en
vervangen groepenkasten
> Vernieuwen en aanleggen van
verlichting
> Aanleg van tuinverlichting
> Zonnepanelen

> Vernieuwen, vervangen en
plaatsen van keukens
> Inbouw en inmeten van
kasten (op maat)
> Plaatsen van dakkapellen
> Verzorgen van een complete
aanbouw
> Reparaties

Mgr. Broerestraat 15 | 2215 ER Voorhout | tel. 0252-212444
mob. 06-13314097 | www.embt.nl | info@embt.nl
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Wij feliciteren Prins Daan 1e en Prinses Anja
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
Algemene fysiotherapie
Manuele therapie
FysioFit ouderen
Agneshove 99
2215 HS VOORHOUT
Telefoon 785231

www.fysiotherapieagneshove.nl

Beste Bokkendorpers
Jullie hebben ook dit jaar weer een prachtige editie
van het Bokkenmagazine in handen. Eentje waar de
medewerkers van de communicatiecommissie vele
uurtjes in hebben gestoken. Het resultaat mag er dan
ook absoluut zijn!
Het bevat weer veel nuttige informatie voor carnavalvierend Bokkendorp.
Vorig jaar op een of meerdere feesten van ons geweest? Neem dan snel
een kijkje bij de fotocollages, misschien sta je er wel tussen.

Inhoud

Voorwoord Voorzitter

Jeugdprins Mike 1ste &
Jeugdprinses Lies

Martijn Hoeijmans - PR & Communicatie

Colofon Bokken Magazine
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Bokkies 22 jaar

13

Disclaimer:
De samenstellers van dit
magazine hebben zorgvuldig
aandacht besteed aan de
inhoud hiervan. Toch kunnen
aan de tekstuele inhoud en de
evenementen geen rechten
worden ontleend.
Tijdens onze evenementen
worden er foto- en ﬁlmopnames
gemaakt. Deze worden gebruikt
voor onze PR uitingen online
alsmede ofﬂine

Prins Daan & Prinses Anja

Het Prinsenpaar geeft een kijkje
achter de schermen.

10

Prinsenparen 2019

Prinsenparen Ted & Claudia en
Martijn & Marijn blikken terug op
een jaar vol vriendschappen.

15

Jeugdafdeling de Bokkies en hun
22 jarige jubileum dit jaar.

Website:
Martijn Hoeijmans
Social media:
Jörgen Lucas, Anton Wijsman,
Debbie van den Nouland & Lisa
Heemskerk
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Ons Jeugdprinsenpaar vertelt hoe
zij het ervaren!

Veel leesplezier met dit Bokkenmagzine en alvast een te gek carnaval!
Met carnavaleske groet,

Burgemeester Carla Breuer aan het
woord.

Voorzitter Theo van Werkhoven over
carnaval 2020.

Dit jaar voor het eerst als magazine op A4 formaat. Afgelopen jaren
hebben wij het magazine als bijlage verspreid bij de huis-aan-huiskrant.
Maar wij vinden dat het magazine een betere uitstraling verdient in dit
gedrukte exemplaar. En terecht, wat een prachtig resultaat.
Het drukken van het Bokkenmagazine is onmogelijk zonder de
bijdrage van onze adverteerders en sponsoren. Wij zijn hen daar dan
ook zeer dankbaar voor. Naast het Bokkenmagazine is informatie over
onze feesten tevens te vinden op de website, Facebook en Instagram.
Volg ons en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes over artiesten,
beschikbaarheid en andere info.
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Voorwoord Burgemeester

De Artiesten

26

Programmaoverzicht

Op een uitneenmbaar middenkatern het totale overzicht van
carnaval 2020.

39

Zie wie er allemaal komen optreden
tijdens het carnaval 2020.

Contactgegevens
Secretariaat CV de Bokken
Buxushaag 166
2216 AE Voorhout
info@cvdebokken.nl

www.cvdebokken.nl
facebook.com/cvdebokken
instagram.com/cvdebokken
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WONINGBOUW | UTILITEITSBOUW & RENOVATIE | AAN- & VERBOUW | PROJECTONTWIKKELING

BEWEZEN VAKMANSCHAP
Rijksstraatweg 50 | Sassenheim | 0252 211 382 | www.hbbouw.nl

VOOR AL JE
BOODSCHAPPEN
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08.00 - 20.00

08.00 - 20.00
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10.00 - 20.00
08.00 - 20.00

Herenstraat 45 | 2215 KD Voorhout | 0252 21 62 52 | www.plus.nl

08.00 - 21.00

08.00 - 20.00

facebook.com/plusvandijk

Beste inwoners van het Bokkenrijk,
Nog even en de carnavalsvierders onder ons mogen zich
weer uitdossen in hun meest creatieve outﬁts, meedeinen
met carnavalskrakers of onbekommerd rondhossen in de
polonaise. Een paar dagen vol vrolijkheid en uitbundigheid
komen eraan. Met z’n allen even lekker gek doen: ik geloof
dat dat bij vlagen best gezond is.
Het hele winterseizoen hebben we al naar het carnaval toegeleefd. Er
staat zo veel op het programma: natuurlijk het vertrouwde Kuipzwammen
en verschillende bingo’s, maar ook een veiling en een pubquiz. En er zijn
verschillende activiteiten vanwege het 22-jarig bestaan van jeugdvereniging
de Bokkies. Want twee keer elf jaar, dat betekent feest in carnavalsland!
Het is mooi om te zien dat jullie vereniging aandacht heeft voor de jeugd.
Iedereen mag meedoen, dat is het signaal. De jonkies uit de beginjaren zijn
al lang en breed uitgegroeid tot volwassen Bokken en versterken inmiddels
hopelijk de club. Binnen de carnavalsvereniging zie ik een grote onderlinge
verbondenheid: dat is een kracht die jullie in staat stelt om mooie feesten
en bijzondere activiteiten te organiseren.
In dit jubileumjaar zwaaien Jeugdprins Mike 1ste en Jeugdprinses Lies de
scepter. En hun volwassen ambtgenoten zijn Prins Daan 1ste en zijn Prinses
Anja. Tijdens het Sleutelbal op vrijdagavond draag ik mijn taken over aan
dit Prinsenpaar – natuurlijk pas nadat we een goed gesprek hebben gehad.
Ik moet eerst het vertrouwen hebben dat zij de honneurs op goede wijze
waarnemen!
En dan kan het feest beginnen! Op het programma staan uiteraard de
optocht, het jeugdcarnaval, de carnavalsviering en een kroegentocht. Maar
er wordt ook gesjoeld en geklaverjast en er is een speciale seniorenmiddag.
Daarmee wordt opnieuw duidelijk: iedereen mag meedoen.
Carnaval gaat over ontmoeten, oeverloos genieten, samen lekker geinen.
Het lijkt niets dan onbezorgde zotternij, maar dat is schijn: ongemerkt legt
een feest als dit een basis van veerkracht, verbinding en vertrouwen onder
een gemeenschap.
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“De carnavalsvereniging is een groep mensen
die handen en voeten geeft aan waar het in de
kerk ook over gaat. Namelijk het vieren van het
leven in al zijn dimensies.”
Diaken Bertijn Prins
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Leidsevaart 229
2203 LC Noordwijk
Tel. (071) 3618584
www.pvanwieringen.nl
info@pvanwieringen.nl
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korting op benzine*

* Van 07:30 tot 18:00 uur 8 cent korting op benzine.
Van 18:00 tot 07:30 uur & zondag de gehele dag 13 cent korting op benzine.

Rijnsburgerweg 48a
2215 RC Voorhout

Tel: 0252 211 849
www.gdol.nl

Astrid & Chantal

Dames & Heren Kapsalon
Open van ma t/m vr
08:30 tot 17:00

Herenstraat 94
2215KK Voorhout
0252-216050

Van de Voorzitter
Om 21:11 uur op 9 november was het weer zover. De Jeugdprins en Jeugdprinses werden gekozen. Heel Voorhout
bakt leidde ons uiteindelijk naar het nieuwe Jeugdprinsenpaar en wat voor een Jeugdprinsenpaar! Van achteruit de
zaal kwamen Mike Ruigrok en Lies van Rijn ofwel Jeugdprins Mike 1ste en Jeugdprinses Lies door een grote schare van
fans, familie en vrienden.
Maar natuurlijk ook ons vertrouwde Bokkenpubliek verwelkomde het
nieuwe Jeugdprinsenpaar. Na de installatie, de eerste polonaise en
de vele felicitaties zijn zij klaar om het carnavalsseizoen in te gaan. En
dan nog het grote Prinsenpaar, wie zouden dat zijn? Veel gespeculeerd,
kandidaten weggestreept en toch weer erbij gezet. Uiteindelijk ging een
licht vermoeden uit naar Daan en Anja Jansze. En ja hoor dat klopte. Om
23:11 uur stonden ze daar in de schijnwerpers, voor de Prins eerst wat
onwennig en voor de Prinses heel gewoon. Wat zijn wij weer trots op deze
twee fantastische prinsenparen.

De feesten kunnen wat ons betreft beginnen. Het programma liegt er weer
niet om. Een paar activiteiten hebben we er al opzitten en velen gaan er
nog volgen. Feesten, maar zeker niet te vergeten onze andere belangrijke
bezoeken aan de zieken, de kinderen, de senioren, de eenzame en de
mensen met een beperking. Voor- en met hen een feestje maken, een
bezoekje brengen, een praatje maken. Zo klein maar daardoor juist zó
belangrijk.
Ook heel belangrijk is het Jubileum dat we dit jaar gaan vieren. Onze
jeugdraad “De Bokkies” bestaan alweer 22 jaar. Een speciale
jubileumcommissie is volop bezig geweest om een aantal mooie
evenementen te organiseren. Zo is er een grote Vossenjacht, een receptie
en zal er een grootse feestavond zijn met artiesten zoals John de Bever en
Danny Froger.
Ook op de carnavalsvrijdag worden de feesten bij zowel Boerhaave als bij
Cheers! opgeluisterd met artiesten. Bij Boerhaave zijn dat de Wannebiezz
en bij Cheers! zal dit DJ Maurice zijn. De zaterdagavond zal zoals gewoonlijk
weer een gezellige avond worden bij Cheers!. Alle reden om aanwezig
te zijn op deze avonden waar de artiesten zullen helpen nog meer sfeer
te maken. Op zondag, maandag en dinsdag zijn er ook weer gezellige
activiteiten. Reserveer bijvoorbeeld de maandagmiddag in uw agenda. Dan
is de Kroegentocht in Voorhout. Kom met vrienden, familie en opgedrongen
kennissen om bij de diverse kroegen te belanden en te genieten van deze
Voorhoutse tocht. Op dezelfde middag is er ook weer het altijd gezellige
klaverjassen in de Verdieping onder leiding van Cees van Kampen. Tot slot
op de dinsdagmiddag de seniorenmiddag bij Boerhaave. Wij zijn trots en
blij met het programma en zijn dankbaar aan de, inmiddels vele sponsoren,
die de vele activiteiten mogelijk maken. We hopen dat jullie carnavalsbloed
weer gaat borrelen en we jullie terug mogen zien op één of meer van de
genoemde activiteiten.
Een ﬁjn carnaval allemaal. Laat het nu maar beginnen.
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“Mede dankzij Carnavalsvereniging De Bokken
is het Winterfeest weer AAN en kunnen onze
gasten er weer een jaar tegenaan.”
Jolanda Duivenvoorden - Stichting Winterfeest
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Prins Daan en Prinses Anja
“Prinsverkiezing 2019, het was één van de mooiste
avonden uit mijn leven” zegt Daan Jansze in hun huis
aan de Oude Herenweg,: “Mijn voeten hebben haast
een week de grond niet geraakt, ik zweefde door de
dagen heen en moest steeds weer de foto’s en ﬁlmpjes
terugkijken en de verhalen vertellen. Wat was dat
fantastisch. Nooit gedacht dat ik het zo leuk zou vinden”.
Prins Daan en Prinses Anja zitten aan de keukentafel,
kofﬁe erbij en met glinsterende ogen kijken ze terug op
de prinsverkiezing.
“Eigenlijk begon alles met een
leugentje van de secretaris Jan
Pieter Bok” vertelt Anja: “JP wilde
even langskomen, samen met
Theo, omdat de Bokken in juni de
jaarlijkse BBQ misschien bij ons
in de Tulperij wilde organiseren.
Ik was ’s avonds nog bij Cultuur
Verheft en vertelde Monica
Hoogink en Carolien Dangerman
dat ik op tijd naar huis moest omdat
Theo zou langskomen. Ik wist toen
nog helemaal niet dat we gevraagd
zouden worden. Dus als Monica
en Carolien iets hadden opgelet,
hadden ze het kunnen weten.”
“Toen JP en Theo ’s avonds bij ons
kwamen, had ik al vrij snel door dat
ze er niet waren voor de BBQ” aldus
Daan. “Anja had het niet in de gaten,
ze was druk in haar hoofd bezig
om een moment te zoeken om het
verhaal van Theo te onderbreken en
te vertellen dat de Tulperij helemaal
niet open is in juni. En Theo ratelde
maar door... Het gaf mij wel even
wat tijd om erover na te denken.
Maar toen het kwartje ook bij
Anja viel, keken we elkaar aan en
spraken eigenlijk meteen vanuit
ons hart. ‘Ja, dat willen we’. Maar we
wilden er nog wel een nachtje over
slapen omdat het ook praktisch
moest passen naast het werk en alle
andere verplichtingen. Helemaal
nadat Theo alle activiteiten had
opgesomd; toen werd ons pas
duidelijk dat er wel heel veel
georganiseerd wordt, en dat er echt
8
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veel tijd in gaat zitten. De volgende
dag hebben we het besluit ook met
ons hoofd genomen en wisten wij
het zeker: ‘Wij worden het nieuwe
prinsenpaar van de Bokken.“
“Ons gezin is doordrenkt met
Mama Mia, ABBA, de ﬁlm en de
musical. Dat bood ons een prachtig
alibi. We hadden bedacht dat we
op 9 november met het gezin naar
de musical Mama Mia zouden
gaan. Op die datum zou die ook
echt opgevoerd worden, daar
was niets aan gelogen. Dat hielp
om de kinderen die avond vrij te
houden en we hebben dat excuus
ook gebruikt toen Mariëlle van
Duin ons aanwees als ‘kandidaat
prinsenpaar’. Achter onze rug heeft
zij ook echt even op Google gezocht,
haha. Dus vielen wij voor Mariëlle
af als mogelijk prinsenpaar’
Hoe hou je het geheim
“In de periode dat we het grote
geheim moesten bewaren heb
ik Daan regelmatig verwonderd
aangekeken: Ik wist niet dat hij
zo goed mensen ‘om de tuin kon
leiden” grapt Anja. Haar jurk had
zij zelf al op Internet besteld en
een stukje van de lavendelkleurige
stof aan Atie gegeven om daar
het giletje voor Daan van te laten
maken. Maar heel veel meer
konden zij in de voorbereiding
niet doen. “We hebben een leuke
avond gehad met Ted & Claudia
en Theo & Yvonne en JP, die over

al hun ervaringen van afgelopen jaar vertelden.
Daarnaast hebben we een lijst opgesteld met
mensen die uitgenodigd zouden worden op de
zaterdagavond”. “Ik hoopte zo dat mijn moeder
zou komen” vult Daan aan. “En zij was er hoor,
gelukkig wel”.
Maar even terug naar het begin van de avond
van 9 november. Anja: ”We zaten hier aan tafel
met de kinderen, die toen nog dachten dat we
naar het theater zouden gaan. Op een bepaald
moment ben ik naar de wc gegaan, heb ik het
prinsessenkroontje opgezet en ben ermee aan
tafel gaan zitten. Het gebeurt natuurlijk vaker dat
hier thuis hoedjes en pruiken liggen voor Cultuur
Verheft, maar toch had onze dochter Sanne het
snel door: ‘Mam, wat heb jij nu op je hoofd?’ Het
was wel even een mooi moment vol verbazing”.
Daan pakt zijn mobiel en laat het ﬁlmpje zien dat
hij maakte van het moment. Verbazing, gejuich,
ongeloof en trots. Alle emoties rollen over tafel.
“Mam, worden jullie echt prinscarnaval?” Hoor
je Sanne roepen. En dan antwoordt Anja vol
trots: “Ja wij worden het Prinsenpaar van de
Bokken en we gaan er vanavond naar toe”. Tijn,
de jongste zoon, is de enige die wat stil is; een
avondje Mama Mia wordt hem door de neus
geboord. Maar al snel draait hij bij en is hij net
zo enthousiast.
Prinsverkiezing
En dan gaat alles in een sneltreinvaart. Martijn
Hoeijmans komt op zijn bekende relaxte wijze
binnen en brengt even later Anja en Daan naar
Cheers! “Wij wisten niets van de act die de
bouwcommissie elk jaar weer bedenkt om het
nieuwe prinsenpaar te presenteren, en hebben
ons gewoon laten verrassen, alles over ons

heen laten komen. Ik moest wel vooraf negen
attributen aanleveren, die iets met mij te maken
hebben. Maar wat ze daarmee zouden gaan
doen, geen idee.” Het werd dus die quiz met
allerlei hints.
“Ton Wolvers deed het heel goed als
spreekstalmeester, hij straalde rust uit en zelfs
toen de act even haperde ging hij gewoon door.
Ik hoorde vanuit het publiek een aantal mensen
onze namen al roepen. Zij hadden de hints
begrepen. Helemaal na het liedje: ‘tulpen uit
Amsterdam’. En toen was het zover, een beetje
onwennig zwaaiend liepen we het podium op.
Ik was eerst wel wat nerveus maar dat gleed snel
van me af. Het viel me op dat ik goed in de zaal
kon kijken en ik steeds meer bekenden zag, onze
kinderen, vrienden, mijn moeder. Iedereen was
zo blij! Onze beide families gingen uit hun dak.
Iets wat we niet verwacht hadden, want zij zijn
(nog) niet bekend met carnaval. Dat was zo leuk
om te zien! Alleen de vrienden uit Katwijk zijn
niet gekomen omdat ze het erg verdacht vonden
dat ze gebeld werden door ene ‘Jan Pieter Bok
van Carnavalsvereniging de Bokken’. En een
ander vriendenpaar had een etentje waar ze echt
niet weg konden.”
Voorhouts volkslied
“Het volkslied ken ik nog niet helemaal, dus dat
heb ik maar meegeneuried”. “Wat ken je die niet?”
roept Anja verbaasd uit. Gelach over en weer:
“Ach, tijd genoeg om die nog te leren. Jan Piet
Does wilde ik graag als mijn persoonlijk adjudant
hebben. Ik ken hem al zo lang en hij weet alle ins
en outs van het carnaval, want samen met Kitty
zijn zij ook al prinsenpaar geweest. Jan Piet wist
niet dat ik de prinses zou worden, maar hij had

toch ‘ja’ gezegd. Dat is toch bijzonder! Ik denk
wel dat hij een vermoeden had.” De avond was
er één om nooit meer te vergeten. Daan: “Bob
kende ik niet, maar ik heb het wel enorm met
hem getroffen als mijn persoonlijk adjudant, nu
al heb ik in de gaten dat het echt een leuke vent
is. Soms serieus, rap van tong en ook erg geinig.
Na de Prinsverkiezing
Ook de volgende dagen waren bijzonder. We
hebben ongelofelijk veel felicitaties en berichtjes
ontvangen; allemaal zo positief en leuk. Heel
bijzonder was het bezoek dat wij hebben kunnen
brengen aan Ries IJsselmuiden. Ries kon niet
naar de Bokken komen, dus kwamen wij naar
hem. Daar bleek al meteen het sociale karakter
van de Bokken. Wat een mooi moment was dat.
Het bleek helaas het laatste bezoek aan Ries te
zijn geweest. (Ries is op 29 december 2019
overleden red.)
Dinsdagmiddag hadden we onze eerste
ofﬁciële ‘optreden’ bij de Bond van Ouderen.
In de ‘Verdieping’ organiseerden de Bokken
de jaarlijkse Bingo. Natuurlijk moesten wij de
prijzen uitreiken, met de ook traditionele kussen
van de prins en prinses. “Wat deed Jan Regeer
het geweldig leuk met de ouderen.”
“Tja, en dan gaat het straks pas echt beginnen”
vervolgt Daan: “ik weet eigenlijk nog niet wat
ons allemaal te wachten staat, maar we laten het
gewoon over ons heen komen. Ik kijk al uit naar
het Kuipzwammen. Daar gingen we al elk jaar
heen. En dit jaar, mag ik vooraan zitten.
Wij hebben er echt enorm veel zin in en we
wensen iedereen een fantastisch carnaval. En
met dat volkslied gaat het zeker goed komen”.
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Jeugdprins Mike 1ste en Jeugdprinses Lies,
“Ik ben Mike Ruigrok” en “ik ben Lies van Rijn”. ”Wij zijn samen het nieuwe jeugdprinsenpaar van de Bokken”.
Samen: “En nee, carnaval gaat niet om ‘lekker zuipen’ zoals veel van onze vrienden zeggen. Heel veel mensen hebben
dat idee en dat beeld moet veranderen. Wij weten nu dat carnaval gaat om mensen die bij elkaar zijn en niet om alleen
aan jezelf en aan feesten denken. We kijken er naar uit om naar andere mensen, naar ouderen en naar gehandicapten
te gaan. Hun reactie is geweldig als je naar ze toe gaat. Sommige ouderen zijn misschien eenzaam, je gaat langs, je
geeft een hand en zingt een liedje. Als we die mensen al blij kunnen maken met zoiets kleins, dat vinden we echt
mooi.”
Lies: “Het carnaval is me met de paplepel ingegoten, ik vier al jaren carnaval.
Het zit in de familie. Mijn opa en oma zijn prins en prinses bij de Bokken
geweest en mijn tante, Ineke van Rijn was prinses bij de Billenprikkers in
Warmond. Daar liepen we ieder jaar met de hele familie met de optocht
mee en hebben we ook best veel prijzen gewonnen. Maar carnaval hoort
ook bij ons gezin hoor, mijn zusje Saar is een van de dansmariekes en
mijn stiefbroer Cas was twee jaar geleden nog jeugdprins. Ken je Roy
Duivenvoorden ook? Hij zit in de Raad van 11 en is getrouwd met mijn nicht
Lianne. Ja, dan heb je toch al wel wat meegemaakt. Mijn moeder was één
van de begeleiders van de Bokkies toen ze werden opgericht. Ja, carnaval is
van kinds af aan al een deel van mijn leven. En dan bestaan de Bokkies dit
jaar ook nog 22 jaar.”
“Cas is een hele goeie vriend van mij”, vertelt Mike verder. ”Toen hij prins
was, vond ik het al helemaal leuk. Dus zou ik dit jaar ook bij de begeleiding
van de Bokkies bij de carnavalsvereniging gaan. Maar ik ken het carnaval
niet alleen via Cas hoor. Mijn ouders hebben elkaar leren kennen tijdens
de carnaval in Noordwijkerhout en die verhalen hoor ik regelmatig. Van
Cas weet ik ook dat er heel veel sociale momenten zijn die eigenlijk niet zo
opvallen als je niet bij de carnavalsvereniging zit. Dat lijkt me ook erg leuk
om mee te maken. Een gezellig praatje maken met mensen en je bent je zo
weer een uur verder. Maar feesten en polonaise lopen is ook leuk hoor. De
gezelligheid met bekenden vind ik echt leuk met allemaal bekenden. Hoe
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drukker hoe beter. Ik ken heel veel mensen in Voorhout, maar ik weet niet
of ze mij allemaal kennen. Ik ben dus Mike Ruigrok, 14 jaar en ik voetbal
achterin of op het middenveld bij Foreholte JO15-3. Ik zit op de KTS de
richting BWI (Bouw Wonen Interieur). Ik doe regelmatig klusjes bij mijn
vader Jac. P. Ruigrok & Zn. Wij zitten dus net zoals het grote prinsenpaar in
de bloembollen. Ik heb een oudere broer, Twan, hij is 16 en een jonger zusje
van 9 Nikki .”
“Ja en ik ben dus Lies van Rijn. Ik speel ook bij Foreholte, maar dan in de
MO15-1 als verdediger. Ik denk dat ik misschien niet zo goed als Mike ben.
Ik knal gewoon vaak de bal naar voren, omdat ik hard kan schieten. Daarom
neem ik ook corners en vrije trappen. Ik kan goed verdedigen. Ik zit in de
derde van het Rijnlands Lyceum in Sassenheim en volg tweetalig onderwijs.
Ik heb twee broertjes van 11, Guus en Teun, zij zijn tweeling. En natuurlijk
mijn zusje Saar van 12, die je misschien wel kent van de dansmariekes.
Ik werd op 15 september benaderd door Dianne van de carnavalsvereniging
of ze even langs mocht komen. Ik dacht toen meteen al: “Je wordt niet zomaar
in september gebeld.” Ik heb meteen mijn ouders gebeld die bij de handbal
van mijn zusje waren. ‘Jullie moeten nu naar huis komen, want er komen
over een kwartier mensen van de carnavalsvereniging langs’. Toen Dianne,
Kelsey en Debbie hier thuis kwamen, praatten we gezellig, maar draaiden zij
er ook een beetje omheen. Stiekem wist ik al waarvoor ze kwamen. Dianne
zei dat ze dacht dat ik allang wist waarom ze er waren en vroeg toen of ik

jeugdprinses wilde worden. Ik heb er niet eens over hoeven nadenken en
heb meteen ‘Ja’ gezegd. Je wordt maar één keer gevraagd en dat is toch
bijzonder. Ik mocht ook kiezen wie jeugdprins zou worden. Dat was voor
mij een makkelijke keus. Mike had zich al opgegeven als begeleider van
de Bokkies, dus moest hij wel van carnaval en van een feestje houden. En
Mike is natuurlijk supergezellig. Ik ken hem al vanaf de basisschool en de
kleuters. Ook al hadden we toen ook wel eens ﬂink ruzie. Nu gaan we samen
feesten.”
Mike zegt: “Bij mij ging het wat anders. Ik was vier dagen op kamp
geweest naar Ameland met school. Die vrijdag was ik vrij en had ik ’s
avonds voetbaltraining. Toen ik ’s avonds thuis kwam, zei mijn vader dat
ik beneden kon blijven om gezellig televisie te kijken. Dianne en Debbie
hadden mijn moeder al gebeld en al snel stonden zij voor de deur. ‘Mogen
we binnenkomen? We komen voor Mike?’ Wat is er nu weer aan de hand?
Ik dacht dat ze kwamen om me informatie te geven over de begeleiding
van de Bokkies. Daar had ik me voor opgegeven. Toen bleek het dus om
iets heel anders te gaan. Of ik jeugdprins wilde worden. Ja, natuurlijk wilde
ik dat! Dit is een droom die uit komt. En natuurlijk was het een hele goede
keus van Lies, haha.”
“En toen moesten we het geheim houden en dat was soms wel moeilijk.
Je zit midden in iets heel moois, je gaat kleding passen en kopen, je gaat
langs bij Atie, je bent eigenlijk super blij en je wil dat vertellen, maar het kan
aan niemand behalve aan je ouders. Maar het is gelukt, ik heb het geheim
kunnen houden. Behalve dan voor mijn zusje, want die zat steeds met grote
oren op de bank mee te luisteren.”
“Ik kwam twee weken voor de prinsverkiezing Lies’ zusje Saar nog tegen.
Toen keek ze op een bepaalde manier naar me, gaf een knipoog en toen
wist ik dat ze wist dat ik de jeugdprins ben. Op een paar tantes en ooms
na wist echt helemaal niemand het. We hadden ze met een leugentje half
geïnformeerd, omdat ze helemaal in Breda wonen. Mijn tante was wel zo
slim om op te zoeken wat er op 9 november in Voorhout te doen was. Zo is zij
erachter gekomen, en appte mijn vader met een ‘Alaaf’. Ik vond het eigenlijk
ook wel heel leuk om het geheim te houden. Het was wel lastig om Cas niets
te vertellen. Hij is echt een hele goede vriend van mij, we zitten bij elkaar in

de klas en bij elkaar in het team. Hij zei nog dat hij nieuwsgierig was naar
het nieuwe jeugdprinsenpaar en dat hij zo’n zin in de carnaval heeft. Haha
en natuurlijk wist ik toen allang dat ik prins zou worden.”
“Op de avond van de prinsverkiezing liep ik gewoon rond als begeleider
van de Bokkies. Toen het tijd was, werd ik uit de zaal gehaald en moest ik
me omkleden; een ander gilletje aan, handschoenen aan en weer terug de
gang in. Een deel van de act was dat de Bokkies ons zouden gaan zoeken.
Wij stonden daar buiten de zaal te wachten. En toen kwam ik daar Cas tegen
….zijn gezicht, geweldig. Ja, Cas’ gezicht, dat was echt geniaal! Hij was
met zijn groepje de eerste die vanuit de zaal de gang in kwam en ons zag.
Ik vond het geweldig om Cas zijn hoofd te zien. Hij had het eerst niet door,
omdat hij wat achteraan liep. Zijn gezicht was vol verbazing, verwondering,
ongeloof en verrassing, geniaal. Hij heeft de hele avond gezegd dat we hem
echt genaaid hebben.”
“De avond was geweldig en iedereen leefde zo met ons mee, dat was echt
leuk. Als je dan op het podium staat, voel je je echt trots met je cape en steek
en met je kroontje en mooie jurk. We kregen zoveel felicitaties van vrienden,
familie en van eigenlijk iedereen. Ook van mensen van wie ik het totaal niet
had verwacht, zoals de vriendinnen van school. Zij hebben helemaal niets
met carnaval en waren toch zo blij voor me.”
“En dan moet het allemaal nog beginnen. Waar we het meest naar uitkijken?
Eigenlijk naar alles, wat niet. Het feest bij Foreholte lijkt ons ook heel leuk.
Daar kennen we echt veel mensen. Alle vrienden en vriendinnen van de
voetbal die komen dan natuurlijk ook. Hun dag is meteen helemaal leuk.
En die van ons ook, want het is echt geniaal om hun reacties en plezier te
zien. We hebben er echt heeeeel veel zin in, echt heeeel veel. Iedereen moet
gewoon komen. Ga lekker mee en blijf niet thuis hangen. Uitrusten kan je
daarna wel weer, want dan is het voorjaarsvakantie!”
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Stem vanaf begin maart op Kroon Bouw als sterkste schakel

Een jaar vol bijzondere vriendschappen
Prinsenpaar van de Bokken kijkt terug op de carnaval - “Duik erin, maak geen plan, vier feest en geniet volop”. Dat zijn
de eerste tips die over tafel vliegen als oud Prinsenpaar Ted en Claudia Kroon terugkijken op het carnaval in Voorhout.
“Het heeft ons echt veranderd”.
“Achteraf gezien wisten we niet waar we ‘Ja’ tegen hadden gezegd. Op zich
zijn we enorm impulsief als we iets kopen, we kijken elkaar aan en nemen
meteen een beslissing. Zo hebben we toen der tijd ook het oude huis van Ab
Koomen aan de Engelselaan gekocht. En zo zijn we ook het avontuur van de
carnaval in gedoken. Ik was nog wel op zoek naar de kleine lettertjes maar
die heb ik nu nog steeds niet gevonden. Echt alles wordt als prinsenpaar
voor je geregeld zodat je alleen maar hoeft te genieten en je te verbazen
over de feesten, het publiek, de vereniging en het hele sociale karakter van
de carnaval. Want dat deel van de carnaval kenden wij niet. We vierden de
carnaval wel als feestgangers in Noordwijkerhout maar wij wisten niet dat
er bij de Bokken een hele wereld achter zat met feesten en activiteiten voor
mensen die ziek zijn, mensen met een geestelijke beperking, ouderen en
niet meer zelfstandige senioren.
De mooiste feesten
Het Winterfeest, de Agnes, de Bernardus en de Sint Bavo (de psychiatrische
instelling in Noordwijkerhout). Zomaar wat plekken waar we geweest
zijn die echt heel bijzonder voor ons waren. En vergeet ook de Bavo niet
waar we De lach op het gezicht van een oudje en de vriendschappen die
je voor het leven sluit met jongeren en met mensen met een geestelijke
beperking; de carnaval was zo veel leuker dan verwacht. “Ook voor Claudia
was de carnaval een bijzondere gebeurtenis: “Eigenlijk hoef ik niet zo
nodig in het middelpunt te staan. Maar nu gebeurde dat natuurlijk wel. Als
prinsenpaar sta je midden in de belangstelling en dat ging me steeds beter
af. Ik ontdekte dat ik juist dat persoonlijke contact met de ouderen en zieken
wel heel erg bijzonder vond. Ik wil hier best meer mee gaan doen.” “Die
aandacht is heel bijzonder en ook wel vreemd” vult Ted aan: “Iedereen is
met je bezig ook bij zo’n optocht.

Elke kar of groep heeft wel iets van een thema dat op ons leven is gebaseerd
is. Gelukkig hadden we genoeg tijd voor de optocht om alles te bewonderen
en iedereen te spreken, alhoewel onze adjudanten ons soms wel mee
moesten slepen.
Dat is ook een bijzonder stel hoor, onze adjudanten Kevin van Kempen en
Ron Langelaan. De een serieus en de ander gekker dan gek, ze pasten perfect
bij ons. We konden alles aan ze geven, mijn geld, mijn telefoon, make-up
en zij regelden en bewaarden alles voor ons. Ze handelden de telefoontjes
af en gaven rondjes uit mijn beurs” lacht Ted. “We hoefden zelf niet meer
na te denken. En dat maakte de carnaval ook zo leuk, even alles vergeten en
gewoon een feestje vieren.”
Een bijzondere club mensen
“Maar wat een activiteiten. Niets wordt aan het toeval overgelaten.
Er is een gedetailleerd draaiboek waardoor we soepel de week zijn
doorgerold. Dat beseften we ons eigenlijk helemaal niet maar er zit echt
een enorme organisatie achter al die feesten en activiteiten. Iedereen bij
de Bokken is anders en iedereen levert een enorme bijdrage om prachtige
feesten voor Voorhouters te organiseren. Dat is wat de Bokken bindt.
De verantwoordelijkheid die iedereen neemt om voor een ander wat te
betekenen. Natuurlijk gaan wij de komende jaren ook iets doen voor de
vereniging en al die mensen waarvoor de Bokken aandacht hebben.”
Vriendschap
“Vriendschap was ons thema bij de viering in de kerk en eigenlijk kwamen
we overal vriendschappen tegen. Gelukkig hadden we thuis al wel eerder
feesten gevierd en waren we niet meteen van slag toen de halve vereniging
spontaan de afterparty bij ons thuis vierde. Vier nachten lang werd er tot de
late uurtjes nog uitbundig polonaise gelopen door het voormalige huis van
Ab.” “Het is moeilijk te zeggen wat het meest mooie moment is geweest.
Eigenlijk is dat een optelsom van alle activiteiten wat de carnaval in Voorhout
zo bijzonder maakt. Van de Bokkenwinkel tot de optocht en van een bezoek
aan de BNS, de Voorruiters tot de seniorenmiddag en de kroegentocht. We
hebben zelfs Het Diabetes Fonds onder de aandacht kunnen brengen. Het
was één groot feest.

“Vriendschap was ons thema
bij de viering in de kerk en
eigenlijk kwamen we overal
vriendschappen tegen.”
Ted en Claudia
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Hoera, Bokkies 22 jaar
22 Jaar oud zijn de Bokkies inmiddels. Een Prins en Prinses, de dansmariekes, Raad van 11 en bestuur waren altijd
al herkenbare en zichtbare onderdelen van de vereniging geweest en daar werden in 1997 ook de Bokkies aan
toegevoegd.
Het idee was simpel; we willen kinderen een eigen volwaardige plek geven
binnen de vereniging. Naar het model van de Raad van 11 hebben enkele
jonge leden van de Bokken van toen werk gemaakt van het idee. Ivo van
Kampen, Leon van Zundert, Denny van de Geer, Rogier Hoeijmans en later
ook John van Schooten hebben samen met Carla Hoeijmans de eerste
groep Bokkies samengesteld door gewoon op kinderen af te stappen en ze
te vragen om bij de Bokkies te komen. Zo zagen de Bokkies het levenslicht.
De eerste lichting
Maar ja, wat zouden zij gaan doen? Natuurlijk werden zij als groep apart
gekleed, mochten zij mee naar de verschillende activiteiten en liepen zij
ook mee in de traditionele opmars. Met nog weinig echt eigen taken in het
begin, waren de Bokkies meteen een groot succes. Was eerst nog wel de
leeftijd tot 16 jaar, is dat later naar beneden bijgesteld. De huidige Bokkies
zijn tussen de 6 en 14 jaar, eigenlijk basisschoolleeftijd. Vooral het aanzien
van de allerkleinste leverde vertederende blikken op van het publiek én van
hun klasgenootjes als zij hun eigen school bezoeken voor een daverend
carnavalsfeest.
Drukke zaterdag en zondag
De taken kwamen vanzelf. Al jaren gaan de Bokkies eigenlijk overal mee
naar toe waar ook het Jeugdprinsenpaar heen gaat. Maar niet tot ’s avonds

laat. Rond 21 uur is het wel afgelopen voor de jongens. De zaterdag en
zondag is topdrukte voor de Bokkies. Eerst een feest voor de kinderen in
Cheers!, dan de optocht door Voorhout. Dan staan ze met de dansmariekes
en alle jeugd op de kar en rijden ze mee in de optocht. Springen hossen
en dansen op lekkere muziek. De zondag is voor alle Bokken een drukke
dag. Eerst ontbijten bij de grote prins en prinses, dan naar de kerk en
vervolgens samen met de raad van 11 fruitschalen en plantjes brengen bij
mensen die ziek zijn of gewoon wat extra aandacht goed kunnen gebruiken.
Daarna gaan we naar de Voorruiters om polonaises te lopen en te genieten
van de inmiddels beroemde gehaktballen. Als laatste is het grote feest bij
Foreholte. De Bokkies worden zeker niet aan hun lot overgelaten. Een groep
met enthousiaste begeleiders neemt ze op sleeptouw en let goed op dat
ze op tijd bij de activiteiten zijn of ze veilig zijn, en of ze er netjes bij lopen.
Inmiddels hebben de Bokkies hun plek binnen de carnaval, voeren zij hun
taken uit en zijn ze niet meer weg te denken bij de evenementen en de
optocht. De Bokkies zijn de toekomst van de Bokken. Veel leden van de
Raad van 11 zijn zelf ooit als Bokkie begonnen.
Groots vieren
22 jaar Bokkies gaat dit jaar groots gevierd worden met een spetterend
jubileumfeest in Cheers! voor iedereen, een heuse Vossenjacht voor de
kleintjes, en een 11-kamp voor de sportieve kids van Voorhout.

Vossenjacht
Op 18 januari verstoppen 22 vossen zich in het oude dorp van Voorhout voor een heuse Vossenjacht. Kinderen
van 4 tot 12 jaar kunnen op zoek gaan naar de ‘helden van toen’. Na aﬂoop is er patat en limonade voor alle
deelnemers.
Maar eerst moeten de kinderen op zoek naar allerlei historische
bokkenﬁguren die door een experiment met de tijdmachine van
Professor Bükkendorf uit het verleden zijn ontsnapt. Help jij mee met
zoeken, de tijdmachine weer in elkaar te zetten en om iedereen weer op
zijn juiste plek in de geschiedenis te krijgen?

Kom op 18 januari om 14.00 uur naar de Speleweij, Breughelhof 8
in Voorhout. Daar krijg je een uitleg en je stempelkaart. Om 16.00
verzamelt iedereen zich weer bij de Speleweij voor het eindfeest met
patat en limonade voor alle deelnemers. Deelname is gratis.

Save the date
Bokken ﬁetstocht: 12 juli 2020
Prinsverkiezing: 14 november 2020
Carnaval 2021: 12 t/m 17 februari 2021
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Bokkies 22 jaar - Hoe het allemaal begon

Ivo van Kampen en Rogier Hoeijmans kwamen in het voorjaar van 1997 met het idee om een Jeugdraad op te richten.
Ze vroegen Danny van der Geer, Carla Hoeijmans en Ankie Jochemsz om versterking en zetten alles waar ze over
nagedacht hadden (hoe vinden we leden, begeleiders, sponsors en wat gaat het kosten) op papier.
Op 25 maart dachten ze daarom goed beslagen ten ijs te komen om het
Bokkenbestuur te overtuigen van hun plannen. Nou dat viel vies tegen want
er waren best een aantal hardnekkige tegenstanders van het plan. Maar de
hoop werd niet opgegeven. Samen met Ton van Bladeren, als contactpersoon
namens het bestuur, werd keihard gewerkt om voor de jaarvergadering van
juni zoveel mogelijk gegevens te verzamelen en mensen te benaderen.
Op 17 juni vond de bewuste vergadering plaats en de meeste leden

reageerden gelukkig positief op alle tot nu toe verzamelde gegevens
(een enkeling bleef natuurlijk hardnekkig tegen). Op 24 juni besloot
het Bokkenbestuur de knoop door te haken: de Jeugdraad kreeg groen
licht. Doorslaggevend was het vertrouwen in de benaderde begeleiders.
Dus dankzij Frits, Linda, Collin, Els, Joke en Carla werd op 8 november
1997 Jeugdraad ‘de Bokkies’ vol trots gepresenteerd. Maar zonder de
initiatiefnemers Ivo en Rogier zou het er natuurlijk nooit van gekomen zijn.

Reünie

Eerst wordt op 25 januari van 15.00 tot 17.00 uur in Cheers! een
reünie georganiseerd waarvoor alle oud Bokkies zijn uitgenodigd.
Alle genodigden kunnen weer herinneringen ophalen en genieten
van een hapje en drankje.

Helemaal Hollands - Feestavond - 25 januari
’s Avonds op 25 januari 2020 van 21.00 tot 2.00 uur gaat het dak eraf bij
Cheers!. Onder de titel ‘Helemaal Hollands’ treden Danny Froger en John
de Bever op. Iedereen is van harte welkom om te toosten en te proosten
op de Bokkies en te dansen en te sjansen. Kaarten voor dit geweldige
feest zijn te koop op de site van de Bokken: https://www.22jaarbokkies.nl

De eerste 75 kaartjes worden voor 10 euro verkocht, daarna kosten de
kaarten 12,50. Je kunt ook je kaartje kopen bij de Primera en Cheers! Dat
zijn alleen geen early bird kaartjes. Bij Primeria zijn de kaarten alleen cash
te koop, dus pinnen kan niet.
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Het sociale gezicht van de Bokken
Op of rond 11 november wordt het startschot gegeven voor het begin van het carnavalsseizoen. Op dat moment weet
het prinsenpaar nog niet exact wat hen allemaal te wachten staat. Eén ding is zeker: de activiteiten waarover wij u gaan
vertellen laten altijd een grote indruk achter bij de prinsenparen die voor het eerst meedraaien met de vereniging.
Vanaf 11 november tot Aswoensdag is de vereniging druk met activiteiten
die u als dorpsgenoot niet allemaal kunt zien. Dit omdat het soms activiteiten
zijn die buiten Voorhout plaatsvinden en doordat niet iedere activiteit in de
spotlights kan staan in verband met de privacy van de deelnemers.
Bingo
In samenwerking met de De Bond van ouderen organiseren de Bokken een
bingo middag met de prinsenparen.
Winterfeest
Voordat de carnavalsweek van start gaat heeft Carnavalsvereniging de
Bokken een actieve rol in het organiseren van het Winterfeest in de Schelft.
Hier komen meerdere Carnavalsverenigingen tezamen om cliënten met
een beperking een heerlijke feestavond te geven. Alles kan en alles mag,
zolang de cliënten een leuke avond hebben.
BNS
We gaan langs bij de BNS om ook hier een leuke middag te verzorgen. De
bewoners genieten van de oud-Hollandse liederen en ook een polonaise
wordt gelopen of “gerold”.
Bernardus, de Agnes & bezoek basisscholen
Tijdens de carnavalsweek zijn wij in de ochtenden zeer actief achter gesloten
deuren. Wat dacht u van een bezoek aan de Bernardus, de Agnes en aan de
basisscholen om ook hier een lach op de gezichten van mensen van alle

leeftijden te brengen?
Ziekenbezoek
Een activiteit die zeker indrukwekkend is voor alle vrijwilligers van
carnavalsvereniging de Bokken is het ziekenbezoek. Elk jaar worden er
op zondag na de Carnavalsmis rond de 250 fruitmanden en plantjes
uitgedeeld aan dorpsgenoten die wat extra aandacht en steun verdienen.
We gaan tenslotte niet alleen op ziekenbezoek. Waarom maakt dit zoveel
indruk? Heel simpel: de mensen zijn vaak ontroerd en zijn heel dankbaar.
Wil je iemand aanmelden die ook een steuntje in de rug verdient van ons?

Dat kan via de mail, aan Ton en Edith Wolvers:
tonenedith@ziggo.nl

“Wij zijn iedereen die deze
activiteiten mogelijk maakt dankbaar.
Want geven en feesten met anderen
is waar carnaval om draait!“
Ton en Edith Wolvers

Wat zeggen andere over Carnavalsvereniging de Bokken
Jaarlijks bezoekt Carnavalsvereniging de Bokken Marente, locatie
Gerto in Voorhout.
De andere locatie van Marente in Voorhout, De Bolero, wordt ook
uitgenodigd waardoor het op de zaterdag voor Carnaval een Carnavaleske
boel is in het restaurant van Buitenplaats Nieuw Schoonoord. De bewoners
die van carnaval houden genieten in volle teugen van dit gezellige feest.
De dansmariekes treden op en de Raad van 11 verzorgt ook altijd een

muzikaal optreden. Natuurlijk worden er ook altijd een aantal bewoners
onderscheiden door de Prins, altijd een grote eer. Op gezellige muziek
wordt er veel mee gezongen en polonaise gelopen. Je kunt goed zien aan
de bewoners dat ze genieten. De één loopt mee in de polonaise, de ander
blijft liever zitten en beweegt alleen met de voeten. Toch een duidelijk
signaal dat iemand het naar zijn zin heeft.
En met een actieve Raad van 11 en dansmariekes wordt er voor gezorgd
dat ook de bewoners in de rolstoel meegaan in een lange polonaise.
Als klap op de vuurpijl verzorgen de Bokken voor alle afdelingen van de
locaties en de BNS prachtige fruitschalen.
Bokken, dank dat jullie ieder jaar weer langs komen.

Wim Koopmans
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Alles wat we doen, wordt door sponsoring bekostigd
Carnavalsvereniging De Bokken is één van de sociale gezichten van Voorhout voor de mensen die echt wel een lach
en een pleziertje kunnen gebruiken. Zo kent iedereen de gezellige feestjes die we organiseren alsmede de jaarlijkse
carnavalsoptocht door het oude dorp.
Vaak minder bekend, maar niet minder belangrijk, is dat we jaarlijks
meer dan 250 mensen die ziek of eenzaam zijn bezoeken. Hier brengen
we fruitschalen, plantjes in pot, een luisterend oor en wat gezelligheid.
Daarnaast organiseren we de Bingo voor de Bond van Ouderen en de
Seniorenmiddag. Een evenement waar we de senioren van Voorhout
voorzien van een middag vertier met hapjes, drankjes, en een kleine attentie.

optocht hebben meegelopen. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En die
toekomst ziet er voor de Bokken prima uit mede door het geld dat bijeen
wordt gebracht door de Voorhouters, donateurs en alle sponsors. Zelfs door
de mensen die ‘niets’ hebben met carnaval, maar het sociale karakter van
de Bokken enorm kunnen waarderen. Alleen zo kan de carnavalsvereniging
zijn sociale rol in Voorhout blijven vervullen.

Trots zijn we er op om samen met de andere carnavalsverenigingen uit de
Bollenstreek het Winterfeest te organiseren. Een speciaal carnavalsfeest
voor mensen met een beperking. Ook worden de bewoners van de Agnes,
de Bernardus en de BNS vermaakt met ook hier weer een hapje en een
drankje. Ook de Hooghe Bergh en de Bolero; instellingen voor meervoudig
gehandicapten, worden niet overgeslagen en door een klein comité bezocht.

Samen voor Bokkendorp
Het carnaval in Voorhout wordt mogelijk gemaakt door Carnavalsvereniging
De Bokken. Een dankbare taak die ons veel voldoening geeft. Met respect
voor onze tradities leveren we een professionele bijdrage aan evenementen
binnen Voorhout door deze te organiseren en faciliteren.

Kinderen zijn de toekomst
De allerkleinsten worden op zaterdag helemaal in de watten gelegd bij
het kindercarnaval. Hier treden artiesten op, is er muziek en krijgen de
kinderen lekkers en limonade en tot slot gaat niemand met een lege buik
weg; frietjes voor iedereen. De Bokken staan bekend om de optocht, maar
minder bekend zijn de snoepzakjes die alle kinderen krijgen die met de

Naast de zichtbare evenementen organiseren we dus diverse activiteiten
achter ‘gesloten deuren’. Het zijn juist die evenementen die veel impact
maken op de bezoekers, maar zeker ook op onszelf! Al deze bijzondere
en zeer gewaardeerde activiteiten achter gesloten deuren met daarbij de
muziek, versiering, cadeautjes, hapjes en drankjes worden betaald vanuit
de gulle giften van de sponsoren en van de particulieren.

Carnavalsvereniging de Bokken...
…is er voor iedereen: voor jong, oud, gezond, ziek, eenzaam of onze
medemens met een beperking. Iedereen mag feest vieren en even de
dagelijkse sleur vergeten tijdens de feesten. Daar staan wij voor.
Helaas is dat niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Daarom komen we ook
op die locaties om samen Carnaval te vieren!

Wilt u ons hiermee ondersteunen, dat kan op diverse manieren. U kunt
hiervoor contact opnemen met

sponsoring@cvdebokken.nl

Bokkenveiling 18 januari
Na het grote succes van afgelopen jaar organiseren we weer een nieuwe Bokkenveiling. Op zaterdag 18 januari
2019 kun je bieden op de meest bijzondere kavels die nergens anders te koop zijn.
En het was een groot succes afgelopen jaar. Wie herinnert zich niet de
winnaars van de spannende biedingen op het kavel ‘eten bij het bestuur’.
Twaalf gelukkigen schoven aan bij het zeven-gangen diner bij de zeven
bestuursleden, op zeven verschillende locaties. Of het trotse gezicht van
Arjan Bredzé toen hij mee mocht op de kar van de Raad van 11 bij de
optocht van de carnaval.
Het zijn zomaar twee voorbeelden uit de lijst van meer dan 160 kavels.
Maar er waren ook voldoende kavels voor bieders met een kleine beurs.
Zoals de Bokken de carnaval viert, was ook de veiling… voor iedereen!

Dat organiseren we dit jaar weer, met nog meer kavels. Kavels voor iedere
portemonnee, dus kom op 18 januari vanaf 20.00 uur naar Hotel Café
Restaurant Boerhaave en bied mee. De opbrengst van deze Bokkenveiling
komt ten goede aan de mensen die net even wat extra aandacht zo goed
kunnen gebruiken, een bezoekje, bloemetje, plantje en fruitschaal.

Kijk voor een lijst met alle kavels op:
www.cvdebokken.nl
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hoekhoveniers.nl

transport

Beethovenlaan 31 - 2215 SG Voorhout
www.dicatransport.nl

Dirk Heemskerk
06 23 42 46 06
Cas Heemskerk
06 23 22 60 15
Openingstijden:
Ma t/m wo: op afspraak
do en vr: 9.30 t/m 17.00 uur
zaterdag 10.00 t/m 16.00 uur

Topﬂoor biedt u een ruime en moderne collectie
woningstoffering. In onze sfeervolle showroom kunt u
terecht voor advies voor het stofferen van uw huis of het nu
gaat om vloerbedekking, vinyl, pvc, laminaat, marmoleum,
parket, glasvezelbehang, raamdecoratie, (schuifdeur) kasten,
wij staan voor u klaar.
Loosterweg 5 2215 TL Voorhout 0252-210898

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

Wat voor een indruk maakt een activiteit bij onze
jeugdleden?
Het zal u niet ontgaan zijn dat dit jaar de Bokkies een jubileum vieren. Wij spraken met Harm en Marijn van de
Bokkies om hen te vragen hoe zij sommige activiteiten van onze vereniging ervaren. Zoals ieder jaar helpen de
jeugdleden bij het uitdelen van de fruitmanden na de kerkdienst. Uiteraard vinden onze jonge Bokkies dit best
spannend. Vooraf weten ze niet waar ze naar toe gaan en welke verhalen ze bij de bezoeken te horen krijgen.
Marijn legt uit dat sommige mensen heel open zijn en soms heel
enthousiast hun verhaal doen. Ook vertelt hij dat het brengen van
fruitmanden ook bij carnaval hoort: “want je denkt aan de mensen die
niet in staat zijn om zelf carnaval te vieren. Wij brengen daardoor het feest
naar de mensen thuis”.
Voor Harm is het het belangrijkste om de mensen blij te maken. Hij
realiseert zich dat niet iedereen feest kan vieren door de situatie waarin ze
verkeren. “Het overhandigen van een fruitmand en een bloemetje is leuk.
We proberen een gesprek te voeren en te luisteren naar hun verhaal”
Zoals de jongens aangeven “We brengen de fruitmanden rond voor de

mensen die ze ontvangen, niet voor ons zelf. Ook dat is carnaval”
We vroegen de jongens of ze wel eens mensen meenemen naar de rest
van de carnavalsweek?
Harm legt aan ons uit dat je het leven viert tijdens carnaval. “Wanneer je
ziet dat niet iedereen carnaval kan vieren, vind ik het mooi om op deze
manier mensen bij het carnaval te betrekken”.
Wijze woorden van de jongens. Ook onze jeugdleden begrijpen dus al
heel goed waar carnaval werkelijk om draait: niet alleen feesten, hossen
en (voor de 18 plussers) een drankje drinken. Ook de sociale activiteiten
nemen bij de Bokken en de Bokkies een belangrijke plek in.

Kuipzwammer Timo Does
Hoe is het om als kuipzwammer in de kuip te staan voor een publiek van enkele honderden mensen. Wij vroegen het
aan Timo Does, inmiddels winnaar van twee publieksprijzen tijdens het Kuipzwammen.
Je hebt nu twee publieksprijzen gewonnen, hoe is dat voor jou?
Ik heb nu twee keer mee gedaan en twee keer de publieksprijs gewonnen.
Allebei de keren gaf dat een heel ander gevoel. De eerste keer is natuurlijk
sowieso spannend maar na mijn zwam wist ik eigenlijk wel dat ik hem
binnen had. Als debutant heb je toch iets meer de gunfactor. Ik ken veel
mensen bij de carnaval en ik had gewoon een goede zwam. Dat m’n vader
toen de juryprijs won vond ik ook volledig terecht, hij was gewoon beter.
De tweede keer had ik van tevoren niet zo’n goed gevoel over mijn zwam.
Ik vond hem slechter dan de eerste keer en had al gerekend op een tweede
plek. Maar toen ik na aﬂoop alle zwammers had gehoord, had ik toch wel
hoop op de prijzen. Fantastisch natuurlijk dat ik de publieksprijs weer won
maar dan wil ik eigenlijk ook de juryprijs een keer winnen. Helaas was het
me niet gegund afgelopen jaar. Daar baal ik wel van. Zeker ook omdat m’n
vrienden weten dat ik die graag had gewonnen, worden er veel grappen
over gemaakt. Maar ja, het geeft me wel een reden om nog een keer mee te
doen. En drie keer is scheepsrecht ga ik dan maar van uit.

Komt voor m’n moeder natuurlijk perfect uit omdat er niet maar één winnaar
is. Maar het is niet zo dat we het er uitgebreid over hebben daarna. Hooguit
één of twee dagen en daarna gaan we gewoon weer verder met de normale
gang van zaken.
Nemen jullie de zwammen door tijdens het eten?
We nemen niet de grappen door met elkaar, hooguit één of twee, maar
hebben het er wel over uiteraard. Onderwerpen worden af en toe besproken
en we dagen elkaar wel een beetje uit. Dan kom ik bijvoorbeeld thuis van
werk en zeg ik “ik heb nou toch een goeie”. Dat maakt m’n vader zenuwachtig,
al is hij dat altijd eigenlijk wel. Mij maakt hij niet zo snel zenuwachtig meer.

Publieksprijs versus juryprijs
Aan de ene kant is de publieksprijs leuker omdat van de 600 aanwezigen de
meeste mensen op jou stemmen. Dat zegt natuurlijk wel wat. Aan de andere
kant vind ik het jammer dat dan precies de drie belangrijkste mensen in de
zaal (de jury) niet op je stemmen.
Hoe gaan jullie er thuis mee om?
Tot nu won natuurlijk mijn vader de juryprijs als ik de publieksprijs won.
BOKKENMAGAZINE 49

23

PODIUM
MOBILIS
DE BASIS VOOR UW EVENT.

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

Lisdoddehof 15
2215 GL Voorhout
06 - 10703963 of kids@kinderopvang4u.nl

FOTOS
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Kuipzwammen - 8 februari
De carnavalstijd is in aantocht. Ook komend carnavalsjaar staat het Kuipzwammen in het voorprogramma van De
Bokken. Wat goed loopt, moet je niet veranderen! We raken er al aan gewend dat het Kuipzwamgilde ervoor zorgt dat
onze ‘kuip’ die avond bezet wordt door een vijf- of zes tal zwammers.
Behalve zwammers hebben we natuurlijk ook een jury nodig. Ieder jaar
zorgen wij (lees: de Kuipzwamcommissie) voor een jury bestaande uit
drie Voorhouters. We kiezen uit verenigingen, uit ondernemers of zelfs
uit de politiek. Jureren is niet niks. Als jurylid mag je de Kuipzwammers
beoordelen aan de hand van een aantal vaste criteria als creativiteit,
actualiteit en uiteraard het ‘lachgehalte’. Behalve de gekozen jury is er ook
een publieksjury. U, als bezoeker, hebt een toegangsbewijs dat één stem
waard is. Zo bepaalt de jury wie de Juryprijs ontvangt en bepaalt u als
publiek wie de Publieksprijs krijgt. U hebt dus een belangrijke taak in het
geheel. Misschien handig om er zelf voor te zorgen up-to-date te zijn voor
wat betreft het Voorhouts nieuws?
Je zou zeggen ‘appeltje, eitje’ met dat Kuipzwammen. In ieder geval hadden
we in 2019 een niet onverdienstelijke débutante Sandra van der Geer. En
met twee winnaars uit het gezin Does, Jan Piet won de juryprijs en zoon
Timo de publieksprijs, hadden we aardig wat mensen die bewezen hebben
goed te kunnen zwammen.

Voorverkoop:

Aarzel niet en kom naar de voorverkoop op 24 januari
2020 bij voetbalvereniging Foreholte vanaf 19:00 uur.

Grote Bok

Het draait niet alleen om het zwammen deze avond. Op deze avond wordt
ook de Grote Bok bekend gemaakt. Grote Bok? Grote Bok, wat is dat nou
weer? De Grote Bok is een door De Bokken gekozen vrijwilliger van het jaar.
Afgelopen jaar was dat Peter van Schooten, wie kent hem niet? Ben je ook
zo benieuwd wie komend jaar Grote Bok wordt? Nóg een reden om naar de
Kuipzwamavond te gaan.
De laatste jaren hebben De Bokken tijdens de Kuipzwamavond ook een goed
doel voor het lopende carnavalsjaar bekend gemaakt. Onder aanvoering
van Prins Ted en Prinses Claudia hebben De Bokken in 2019 € 1.250,00
opgehaald voor het Diabetesfonds. Een prachtig bedrag, mede door uw gift
tot stand gekomen.
Naast al deze bijzondere activiteiten kunnen we ook achterover zitten en
genieten van de dansshows van de dansmariekes. Deze meiden zijn weer
druk aan het repeteren om een goede uitvoering neer te zetten.
Al met al is deze Kuipzwamavond een avond vol met activiteiten. Een avond
waarop je weer eens heerlijk kan genieten, kan lachen, echt een avondje uit.
Na aﬂoop lekker dansen en uit je bol gaan. Uiteraard kan dit alleen als we
de avond weer gevuld krijgen met zowel zwammers als u, het publiek. De
wisselwerking tussen zwammer en publiek is nodig om er een geslaagde
avond van te maken.

Nog even de gebruikelijke weetjes:
• Er mag in het hele gebouw (KTS, Teylingen college) én op het
terrein van de KTS niet gerookt worden.
• Tijdens het zwammen zal de boven-bar gesloten zijn.
• Beneden in de hal wordt een scherm geplaatst zodat u niets hoeft
te missen.
• Even na de prijsuitreiking sluit de boven-bar, zodat de zaal kan
worden opgeruimd. De beneden-bar blijft nog open voor een klein
feestje.
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Vrijdag- en Zaterdagavond
feesten 21 & 22 februari
Sleutelbal
Vanavond een uniek feest,
het sleutelbal. Uniek omdat
eerder op die avond ofﬁcieel de
sleuteloverdracht van het grote
Bokkenrijk bij Boerhaave heeft
plaatsgevonden. Om 20.00 uur
heeft burgemeester Carla Breuer
de sleutel van het Bokkendorp
overgedragen aan Prins Daan,
Prinses Anja, Jeugdprins Mike 1ste
en Jeugdprinses Lies. Zij zijn dus
nu ofﬁcieel de baas en dat gaan
we vieren. Na het vlag hijsen op
het vertrouwde kerkplein, gaan we
weer terug naar Boerhaave waar de
Wannabiezz optreden.
Alle dagen feest
Vrijdagavond vieren we feest in
Cheers! En wat voor een feest. We
gaan niet alleen helemaal los op
carnaval en de verjaardag van de
Bokkies, maar we vieren gewoon
alle feesten op die ene avond.
Dus Kerst, Pasen, oud en nieuw,
Sinterklaas, verjaardag, huwelijk,
geboorte, geslaagd, koningsdag,
Jom Kipoer, Suikerfeest of Divali
ze komen allemaal langs op vrijdag
21 februari. Kleed je feestelijk

als de paashaas, de kerstman (of
Rudolph), zet een feestmuts op
voor je verjaardag, versier jezelf
met slingers, hul je in het oranje of
sleep je kerstboom mee want we
gaan ‘alle dagen feest’ vieren. Dus
vier een kerst zonder schoonouders
en begin het jaar 2020 opnieuw als
die slecht voor je was begonnen. En
o ja, carnaval is ook een feest, dus
een boerenkiel rekenen we ook
goed, zolang je maar komt om een
geweldig feest te maken.
Ticket to the tropics
Op de zaterdagavond horen we
de palmen wuiven, het geruis
van de golven die op het strand
spoelen, proef de cocktails en voel
het warme zand onder je voeten.
Ja we gaan naar de tropen. Dus
haal je hoela rokje uit de kast, trek
je zwembroek en Havaianas aan
en dans mee met een cocktail in
je handen op de swingende beats
van dj Denzo en dj Petit. Het wordt
een zomerse en hete avond vol
tropische verrassingen. Dus smeer
je in met kokosolie en ‘buy your
Ticket to the Tropics’.

Vlagprotocol Bokkenvlag
Nederland kent geen wettelijke regels voor het
gebruik van de nationale driekleur dus ook niet voor
het gebruik van onze prachtige Bokkenvlag. U mag als
inwoner van Voorhout, bedrijf of organisatie op alle
dagen van het jaar de Bokkenvlag uithangen. Echter
om het uithangen van de Bokkenvlag speciaal te
houden hebben wij onderstaand protocol opgesteld.
Protocol voor het uithangen van de Bokkenvlag
Zoals bovenstaand benoemd mag u altijd de Bokkenvlag uithangen.
Er is geen wet die vlaggen verbiedt of bepaalt hoe u moet vlaggen. U
bent dus nooit strafbaar als u de vlag uithangt. Wel zijn er gebruiken
en regels (protocol) voor het uithangen van de vlag. Zo mag een
gehesen vlag nooit de grond raken of het verkeer hinderen. Ook is het
de gewoonte dat u de vlag niet laat hangen tussen zonsondergang en
zonsopkomst. Wilt u de vlag ’s nachts wel laten hangen? Dan is het
goed gebruik de vlag te verlichten, waardoor de kleuren goed zichtbaar
zijn. Dit is echter niet verplicht.
Speciale dagen om de Bokkenvlag te hijsen!
• Tijdens de ofﬁciële carnavalsperiode. Dus
sleuteloverdracht op vrijdag tot Aswoensdag.

vanaf

de

•

De verjaardagen van het (jeugd) prinsenpaar.

•

Overlijden van een lid van de verenging in positie halfstok.

•

De ofﬁciële oprichtingsdatum van de Bokken, de 1e van de maand
februari.

Zie alle artiesten op pagina 39
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Engelselaan 20
2215RH – VOORHOUT
T: 0252-233177
e-mail: info@ijsselmuiden-ventilatoren.nl

VENTILATOREN
VAN
IJSSELMUIDEN
(VER) DRAAIT
GOED!!
www.ijsselmuiden-ventilatoren.nl

De jeugd heeft de toekomst, dat is duidelijk bij de Bokken
Onze jeugdafdeling groeit elk jaar en de nieuwe aanmeldingen blijven binnen stromen. Oud jeugdraad leden zijn
inmiddels doorgestroomd naar begeleiding en Raad van 11. Hier zijn wij als vereniging natuurlijk erg trots op.
De jeugd van onze vereniging gaat mee naar veel activiteiten waar wij als
Bokken heen gaan. Ook de activiteiten waar je misschien geen jeugd zou
verwachten. Maar wij nemen onze jeugd graag mee naar de bejaardenhuizen
die wij bezoeken en natuurlijk ook tijdens het rondbrengen van fruitmandjes
waarbij wij de zieken, ouderen en mensen die een steuntje in de rug
kunnen gebruiken, een hart onder de riem proberen te steken. Bij dit soort
activiteiten zorgt de jeugd voor veel vreugde bij de mensen. Een dansje van
de dansmariekes en leuk praatje met een Bokkie. De mensen leven een
beetje op en dat is nu net wat wij voor ogen hebben met ons bezoekje!
Maar de doelgroep van de jeugdafdeling blijft natuurlijk de kinderen
van Voorhout. Aan het begin van het carnavalsseizoen word het nieuwe
jeugdprinsenpaar gekozen. Zij zullen tijdens het carnaval heersen over het
jeugdige Bokkenrijk. Samen met de jubilerende jeugdraad, de junioren en
mini dansmariekes zorgen zij voor een leuk carnaval voor de kinderen van
Voorhout.

50 vossen en gaan wij de vrijdag van het carnaval natuurlijk weer langs op de
basisscholen. Hier komen wij met ons gevolg binnen met als belangrijkste
personen Jeugdprins Mike 1ste en Jeugdprinses Lies, hun adjudanten, de
jeugdraad en de dansmariekes.
De dansmariekes zullen overal hun gardedans laten zien en dit is natuurlijk
extra spannend als je dit op je eigen school, voor je eigen klasgenootjes,juffen
en meesters mag doen! Op zaterdag voor de optocht vindt de kindermiddag
plaats. Dit jaar zal de voorstelling; De Nietmasjien te zien zijn, gespeeld door
kindertheater Kaboem! Dit beloofd een super leuke voorstelling te worden.
Aansluitend hierop vindt de optocht plaats en natuurlijk vinden wij het leuk
als alle kinderen meelopen met hun ouders of komen kijken.
Wij hebben weer een leuk kinderprogramma samengesteld en hopen
natuurlijk dat wij alle kinderen van Voorhout mogen begroeten tijdens de
carnavalsfeesten!

Zo is er dit jaar een heuse 11 kamp georganiseerd, een vossenjacht met wel
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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

Van Kesteren Schilders • Herenstraat 36 Voorhout •
0252-211779 • mail@vankesterenschilders.nl •
www.vankesterenschilders.nl

T. (0252) - 22 07 04
E. info@vanzundertparket.nl
I. www.vanzundertparket.nl

Optocht zaterdag 22 februari om 14:00 uur
Zaterdag 22 februari trekt de grootste carnavalsoptocht van Teylingen weer door de straten van Bokkendorp. De optocht
vertrekt om 14:00 uur. Het vertrekpunt is in de altijd gezellig versierde Prins Bernhardstraat en zal daar ook weer
eindigen. De optocht wordt uiteraard weer ondersteund met heel veel muziek. In de optocht horen we Mavileo uit
Leimuiden en natuurlijk onze eigen St. Cecilia.
Ook na aﬂoop van de optocht zullen in dBoerhaave en Cheers! de muzikale
noten nog klinken ter opluistering van het altijd gezellige optochtfeest!
Route optocht:
Start van de optocht is in de Prins Bernardstraat. Dan gaat deze via de
Herenstraat, Prof. Nolenslaan, Dr. Schaepmanlaan, Ter Haar Romenystraat,
Boerhaavestraat, Herenstraat, Beatrixstraat, Julianalaan, Emmastraat,
Oranje Nassaulaan terug naar de Prins Bernardstraat.
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.

Route optocht
Tijdens de optocht is er een onpartijdige jury aanwezig om alle creaties te
beoordelen. Er zal gejureerd worden in vier groepen, waarbinnen vijf prijzen
te verdelen zijn:
•

Individuen;

•

Kleine groepen;

•

Grote groepen;

•

Wagens.

Aanmelden is verplicht en kan via www.cvdebokken.nl/optocht
De jury zal tijdens de optocht de winnaars bekend maken door ze een bord om
te hangen. De prijsuitreiking voor individuen en grote groepen is in Restaurant
Boerhaave en voor kleine groepen en wagens in de grote zaal van Cheers!.
Natuurlijk is er ook dit jaar weer voor de deelnemende kinderen een lekkere
traktatie, die vlakbij het einde van de optocht uitgedeeld zal worden.
Denk aan het mileu!
Graag houden wij de straten schoon tijdens de optocht en vragen wij aan
iedereen die meeloopt om rekening te houden met het volgende: Het
is verboden om plastic folies als strooimiddel bij de feestelijkheden te
gebruiken. Deze zijn namelijk schadelijk voor het milieu en zeer moeilijk
tot niet op te ruimen
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Groentebroers Van Kesteren
volg ons op Facebook & Instagram
vankesteren.groenteenfruit
@groentebroers
Van Kesteren Groente en Fruit - Herenstraat 86 - Voorhout - 0252 214 075

Carnaval Top 100
Dit jaar nieuw bij de Bokken een echte Carnavals Top 100. Breng je stem uit op de website, op die manier zal er een
heuze top 100 samen gesteld worden tijdens het aankomende carnaval. Er kan gestemd worden tot het Kuipzwammen
op 8 februari. Zo maken we een top 100 met de leukste, gezelligste en gekste carnavalsmuziek die je met de carnaval
zeker gaat horen.
Eindigt dit jaar ‘Mien waar is mijn feestneus’ of ‘Zij weet het’ op nummer
1?! Of wil je juist een heel ander feestnummer op 1. Wil je invloed
uitoefenen op deze lijst breng dan snel jouw stem uit op de website. Onder
alle stemmers zullen wij drie cadeaubonnen verloten. De complete lijst
wordt tijdens het carnaval gedraaid, maar pas tijdens het Bokverzuipen op
dinsdag 25 februari maken we de top 10 bekend. Op Spotify hebben wij
een suggestielijst samengesteld ter inspiratie om tot jouw persoonlijke top
10 te komen.

VUL JE PERSOONLIJKE TOP 10 IN
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L&S Montage
Madame Curiestraat 17
2171TW Sassenheim
Tel: 0252 22 62 65
www.ls-montage.nl
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badkamers - keukens
loodgieterswerk
CV installaties
elektrische Installaties
datanetwerken

annee

Gespecialiseerd in badkam
keukens en verbouwingen

Carnaval 2020 – De artiesten
Elke carnavalsjaar is speciaal. En zeker dit jaar. Met 22 jaar Bokkies hebben we nog meer reden om groots uit te pakken
met artiesten. We stellen ze graag aan je voor:

Danny Froger

John de Bever

22 jaar Bokkies - Cheers! - 25 januari

22 jaar Bokkies - Cheers! - 25 januari

Danny Froger werd geboren in een artiestenfamilie. Zijn vader is zanger
René Froger en zijn grootvader was volkszanger Bolle Jan. Zijn stiefmoeder
is presentatrice Natasja Froger.

Voormalig beste zaalvoetballer ter wereld zette in 2006 zijn eerste stappen
in de muziekwereld. Vanaf die tijd verschijnen er ook regelmatig singles van
hem. En meestal weten die de Single Top 100 te bereiken.

In 2004 maakte Froger, aan de hand van zijn vader, zijn podiumdebuut
in de Amsterdam ArenA. Later op eigen benen werd Danny bekend door
zijn singles “Harder”, “Vandaag” en recenter “Wachten op jou” en “Bailar
Conmigo (Dans met mij)”. En
nog maar pas pappa schreef
Danny het nummer
“Grote kleine meid”.
Een ode aan
zijn dochter
Fallon.

Met hits als “Ik vier het leven
liever hier”, “Laat het licht
maar uit (We doen het
in het donker)”
en “Kleine
leugenaar”
verwierf John
landelijke
bekendheid.
Zijn echt
grote
doorbraak
kwam via
de hit die
iedereen
meezingt ”Jij
krijgt die lach niet
van mijn gezicht”.

DJ Maurice
Alle dagen feest - Cheers! - 21 februari
DJ Maurice (Maurice Huismans) startte in Rotterdam bij feestcafé de
Apres Skihut. Vanaf de opening op 30 januari 1997 werkte Huismans
volledig bij dit feestcafé, wat leidde tot het begin van de Après Skihutcd’s in 1998. Later ontving hij diverse gouden platen en werden er meer
dan 1.000.000 Après Skihut-cd’s verkocht.
Eind 2005 begonnen Maurice voor zichzelf. Tot op heden draait
Huismans nog steeds in Nederland, Oostenrijk en Spanje.
Tegenwoordig is DJ Maurice vooral bekend van samenwerkingen met
het Feestteam (Shirt uit en zwaaien), De Snollebollekes (De vloer is lava),
Rene Karst (Atje voor sfeer) en Trafassi (Pum Pum sexy body). Als dat
geen feestje wordt?? Party till you drop. En nooit meer naar huis!
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Wil je ook uitgerust
wakker worden?
Dit begint bij
een bed dat
bij jou past!

Wij zijn
Beddenspecialist
VERKADE

Luc

Marcel

Doe nu de gratis thuismeting
met de slimme SlaapID-sensor
die inzicht geeft in je
slaapgedrag!

Beddenspecialist VERKADE
Van Limburg Stirumstraat 38 2201 JP Noordwijk T 071 3612661
www.beddenspecialist-verkade.nl

Speciaal voor jou

Wij zijn onderdeel van de Beddenspecialist.nl formule!

Carnaval 2020 – De artiesten
DJ Petit & DJ Denzo
Ticket to the tropics - Cheers! - 22 februari
DJ Petit is goede bekende. Huis DJ van Het feest van
Harry. Is al jaren DJ op diverse Kokkerhoutse
carnavalsfeesten. En sinds vorig jaar dus ook in
ons Bokkendorp. Dit jaar draait hij samen
met z’n maat DJ Renzo de carnavalshits
aan elkaar. Deze samenwerking leidde
al eerder tot de single “Dochters“.
Inderdaad een remix van het nummer
van Marco Borsato. En samen knalden
ze al door menig geluidsbarrière. Dus
feest verzekerd!

De Wannebiezz
Sleutelbal - Boerhaave - 21 februari
Arie van Ballegooie, Rocco di Cabrio en Gilles de la Tourniquette zijn geboren en getogen op de kermis en trekken nu met hun vrolijke interactieve
‘Hollandstalige’ liedjesprogramma door Nederland en België om de narigheid van alle dag eens van zich af te zingen. Hun jarenlange vriendschap, de
Hollandse gezelligheid en het vrije kermisleven zijn de basis voor een ongedwongen meezingfestijn waarbij [bijna] niets moet en [bijna] alles mag.
Twee jaar geleden speelden ze de zaal nog plat bij het cliëntenbal. Deze carnaval is Bokkendorp aan de beurt. Geloof maar dat het dak eraf gaat!
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Kroegentocht Bokkendorp
maandag 24 februari m.m.v. De Rijnsons

Kroegentocht
Een kroegentocht in Voorhout was een paar jaar geleden niet voor te stellen. Door de inzet van een paar enthousiaste
mensen is dit evenement toch echt gegroeid tot een supergezellige middag, met een (happy end) daverende afsluiting
in één van de deelnemende kroegen.
Vorig jaar was het, in vergelijking met het jaar daarvoor, nog weer een groter
succes met weer meer deelnemers. Leuk ook om te horen dat mensen er
speciaal vrij voor nemen, dat zegt genoeg. Ook de kroegeigenaren worden
steeds enthousiaster en actiever in het binnen halen en houden van het
wandelend publiek. Door dj’s en live muziek zorgt elke kroeg voor zijn
eigen sfeer en gezelligheid. Taxibusjes pendelen op en neer om je zo snel
mogelijk van de ene naar de andere kroeg te brengen, want je zal maar
dorst hebben!!

Afsluitfeest
De afsluiting van die dag zal dit jaar in Cheers! zijn. De medewerkers van
Cheers! zullen er voor zorgen dat het ook daar weer een paar onvergetelijke
uurtjes worden. Tevens zal daar de jaarlijkse herinnering uitgedeeld worden
bij het inleveren van je stempelkaart.
Wij hopen jullie een stuk enthousiaster te hebben gemaakt voor dit leuke
onderdeel tijdens de carnavalsdagen. Wij wensen eenieder alvast een
super gezellig en sfeervol carnaval toe en hoop jullie allemaal te mogen
begroeten op maandag 24 februari bij DE KROEGENTOCHT 2020!!

SAVE THE DATE: 24 februari

“De Bokken seniorenmiddag is voor ons, De Rijnsons, één grote
warme deken, heel erg leuk om jaarlijks te doen, dat is naar onze
mening het juiste familiegevoel, wat een feest!”
Paul Meijaard - De Rijnsons

Hoe kun jij de Bokken steunen?
Op een leuke manier het Voorhoutse carnaval steunen kan op verschillende manieren. Om alle activiteiten te
organiseren zoals te lezen is in dit magazine zijn wij afhankelijk van verschillende vormen van steun.
Vriend van de Bokken, VIB of donateur worden
Vriend van de Bokken. Voor € 55,- steun je de vereniging en krijg je een
kijkje achter de schermen. VIB bent je voor slechts € 35,- en daarvoor heeft
u, op vertoon van uw VIB-pas, gratis toegang bij alle feesten en dan mag je
ook nog een introducé meenemen.

Sponsoren;
Je kunt de Bokken op vele manieren ondersteunen middels sponsoring.
Carnavalsvereniging de Bokken heeft een uitgebreid sponsorplan opgesteld
met diverse mogelijkheden tegen verschillende prijzen. Op de website
www.cvdeboken.nl/sponsoring zijn alle sponsorpakketen te vergelijken.

Donateur worden kan ook en dat kan op twee manieren. Donateur
voor 1 persoon, hetgeen betekent dat je dan korting krijgt bij
de entree van alle activiteiten. Je betaalt dan een inleg van
€ 10,-. Donateur voor 2 personen kost € 18,- en dan krijgt je ook die korting.

Tevens kun je door middel van een advertentie in het magazine een
bijdrage leveren. Het programmaboekje wordt door heel Voorhout
verspreid. Al vanaf € 75,- kan je een advertentie laten plaatsen.

Je gegevens mailen naar Rob van der Geer is al meer dan voldoende
ledenadministratie@cvdebokken.nl

Voor meer informatie: Neem contact op met Kevin van kempen of
Bob van der Wal sponsoring@cvdebokken.nl

www.cvdebokken.nl/steunons
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IJsselmuiden



- 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

De Vereniging

Het Bestuur
Het bestuur van Carnavalsvereniging de Bokken zorgt
ervoor dat alle carnavalsactiviteiten gestroomlijnd
georganiseerd worden. Tijdens het seizoen maar ook
zeker daarbuiten.
Het bestuur bestaat v.l.n.r. uit: Job van Kesteren (Vicevoorzitter), Bob van der
Wal (Penningmeester), Martijn Hoeijmans (PR & Communicatie), Theo van
Werkhoven (Voorzitter), Kevin van Kempen (Sponsoring & Fondsenwerving),
Gert Bol (Jeugd) en Jan Pieter Bok (Secretaris)

De Raad van 11
De Raad van Elf ondersteunt de Prins en Prinses,
en vertegenwoordigt Bokkendorp tijdens het
carnavalsseizoen. We stellen de mannen met felbegeerde
steek graag voor!
De Raad van 11 bestaat v.l.n.r. uit: Roy van Duin, Ruben van Werkhoven,
Pim Clijsen, Jörgen Lucas, Rick Krooshof, Jari Hazenoot, Mart Wassenaar,
Sjoerd Warmerdam, Nick Bel, Ramon van Werkhoven, Anton Wijsman, Ron
Langelaan, Roy Duivenvoorden en Bob Clijsen

De Bokkies
De Bokkies zijn het gezicht van jeugdig Bokkendorp
tijdens het carnavalsseizoen en ondersteunen het
jeugdprinsenpaar. We stellen jubilerende mannen graag
voor!
De Bokkies bestaan v.l.n.r. uit: Siem Heemskerk, Thijn van der Geer, Marijn
Breedijk, Jayden Bemmel, Bram van der Geer, Mitch Bemmel, Luuk Vos,
Jaimy Floor, Julian Vos, Bas Heemskerk , Luca Breedijk en Harm Kortekaas
Begeleiding Bokkies v.l.n.r.: Cas van Kampen, Mike Ruigrok, Ryan Floor,
Joop Bel, Luuk van Nobelen
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Supportersvereniging
‘Vrienden van Foreholte’

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

Loodgietersbedrijf

Michel van Dam
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De Vereniging

Begeleiding Jeugd
De jeugdbegeleiding zorgt ervoor dat het
jeugdprinsenpaar en de Bokkies begeleid worden tijdens
alle activiteiten.
De jeugdbegeleiding bestaat v.l.n.r. uit: (achterste rij) Jelle IJsselmuiden,
Ruben van Werkhoven, Gert Bol, Roy van Duin, Ramon van Werkhoven &
Nick Bel. (middelste rij) Lisa Wanders, Romy van Duin, Maartje Kraakman,
Anouk Zwaan & Maaike van den Nouland. (voorste rij) Debbie van den
Nouland, Kelsey Zuidhoek en Dianne van Schooten - Van der Slot.

Dansmariekes
De dansmariekes van Carnavalsvereniging de Bokken
zorgen altijd voor de mooiste danspasjes en optredens
tijdens onze activiteiten.
De dansmariekes bestaan v.l.n.r. uit: (achterste rij) Yenthe Heemskerk, Jolijn
Grimbergen, Tess van ‘t Land, Claudia Szostak, Saar van Rijn, Kaylee Kappe
en Femke IJsselmuiden. (middelste rij) Michelle van Gent, Suzanne Filemon
en Guusje van der Burg. (voorste rij) Noa Nelemans en Lieke Kortekaas.

De mini Dansmariekes
De mini dansmariekes is de jongste lichting van ons
dansmarieke gilde.
De mini dansmariekes bestaan v.l.n.r. uit: (achterste rij) Eva van Noort,
Emmelie Eurlings, Isis van Duijnhoven en Madelief Bontje. (middelste rij)
Loes Kortekaas, Myrthe Heemskerk, Lynn Vink en Zoë van ‘t Land. (voorste
rij) Jet Floor, Djamilla Balaydin en Cyara Molenkamp.
Ontbrekend: Yenthe Does
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Wij weten wat uw tuin nodig
heeft. We zijn een compleet tuin
centrum en bieden een breed
assortiment aan. U kunt bij ons

Alles wat uw
tuin nodig heeft!

terecht voor uw gehele tuin, van
tuingereedschap tot tuinmeubelen,
voor uw huis en dier. Kom langs en
laat u inspireren en adviseren!

Van Berckelweg 51, Noordwijk | Tel. 071 361 21 77 | www.tctuinextra.nl

Joyce van Veen
� Herenstraat 88
� info@bijjoyce.nl

bloemen
&
meer

� bijjoyce.nl

advertentie BijJoyce - 128x94mm.indd 2

11-07-18 21:32

Carnavalsvereniging
De Bokken zoekt

Creatieve DTP-er
T. (0252) - 22 07 04
E. info@vanzundertparket.nl
I. www.vanzundertparket.nl

Voor het ontwikkelen van diverse
uitingen zoals dit Bokken magazine!

Makes IT Work
Vraag een

GRATIS

ICT-scan aan.

Ons
supportteam
staat altijd
voor u
klaar!

De ICT van morgen is
onze uitdaging!
Mirage voorziet in de
complete
ICT-infrastructuur van
uw bedrijf.

Mirage | Kuiperbergweg 50 |1101 AG Amsterdam-Zuidoost
www.mirage.nl | Verkoop@mirage.nl | 020-75 222 89

uw comtructuur.

Persoonlijk
financieel
advies

(0252) 22 16 70 • info@jacvandamverzekeringen.nl

SPONSORS BEDANKT

MEN ONLY
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Hout & Bouwmaterialen

Klussen, verbouwen?
Wij hebben het in huis
Wij bouwen met u mee!
Van Schooten bouwmaterialen bestaat sinds 1978 en is opgericht door oom Jack van Schooten. In Voorhout en de
regio is Van Schooten Hout en Bouwmaterialen een begrip. We zijn trots op ons groeiende bestand van trouwe en
nieuwe klanten. Dat willen we ook graag zo houden.
Wat doen we voor u?
Wij zijn een gespecialiseerde groothandel in hout en bouwmaterialen. Daarom leveren we de kwaliteitsproducten
waar de professional graag mee werkt en we doen dat tegen concurrerende prijzen. We zorgen dat ons assortiment
breed is en vooral compleet.’ Nee verkopen’, staat niet in het woordenboek van ons team. Sfeer, deskundig advies
en vooral een persoonlijke band met onze klanten wel!
Wie zijn wij?
Wij geloven in maatschappelijk ondernemen en we geloven in duurzaamheid. Groen ondernemen vinden wij
belangrijk, wij maken onder andere gebruik van zonnepanelen en verkopen we PEFC en FSC gekeurd hout. Als
onderneming staat Van Schooten Hout en Bouwmaterialen midden in de gemeenschap. Als het even kan, geven we
die gemeenschap graag wat terug. Zo sponsoren we sinds jaar en dag tal van vrijwilligersprojecten en verenigingen.
Gaat u beginnen of bent u al bezig met een klus?
Kom langs, dan zorgen we samen voor een optimaal resultaat!

Boekhorstlaan 38c 2215 BD Voorhout 0252 - 23 06 01 www.phavanschooten.nl

