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Beste inwoners van het Bokkenrijk,
Begin maart is het weer zo ver: dan geniet ik van een vijfdaags verlof, in de geruststellende 
wetenschap dat een toegewijd Prinsenpaar zich met zijn hofhouding over het Bokkenrijk 
ontfermt. Bij de start van het carnaval, op vrijdagavond, voer ik altijd een goed gesprek 
met de Prins en de Prinses. Ik luister naar de aanbevelingen, stel vragen en besluit dan of 
ik hen de sleutel van het Bestuurscentrum toevertrouw.

Ik geniet van de feestelijke sfeer van die avond. 
Van de vrolijkheid die het carnaval brengt aan het 
eind van de winter. Van het plezier en de inzet 
waarmee iedereen zich inspant voor een paar oer-
gezellige dagen. Niet alleen het Prinsenpaar: ook 
de Jeugdprins en de Jeugdprinses, de Raad van 
11, de Dansmariekes en al die mensen voor en 
achter de schermen die er een feest van maken 
voor het hele dorp.

Dat feest houdt méér in dan polonaise en ser-
pentines. Het is mooi om te zien hoe de Carna-
valsvereniging zijn best doet om iedereen erbij te 
betrekken. Ook de ouderen en de zieken worden 
niet vergeten: er worden huisbezoeken gepland 
en in het verzorgingstehuis is er altijd een feest-
middag. Daarmee hebben De Bokken echt een 
sociale functie in de gemeenschap.

Zoals u weet, mag er geen alcohol meer verkocht 
worden aan jeugd onder de achttien. We weten 
inmiddels hoe slecht alcohol is voor het puber-
brein, daar moeten we niet te licht over denken. 
Ik hoop dat alle feestgangers samen hiervoor ver-
antwoordelijkheid nemen.

Na deze serieuze boodschap rest mij u een heel 
gezellig carnaval te wensen. Ik hoop dat u geniet 
van de verschillende facetten van het feest: de 
optocht, de vrolijke muziek, de dans, de fanta-
sierijke kostuums, de ongebreidelde kolder… Wie 
weet zie ik u wel in de polonaise lopen! Want ook 
al ben ik met verlof, het zou zomaar kunnen dat u 
mij bij één van de festiviteiten tegenkomt.

Carla G.J. Breuer
Burgemeester van Teylingen

Bokkenveiling groot succes
Met een opbrengst van € 11.111 kan Carnavalsvereniging de Bokken terugkijken op een ge-
slaagde veiling. Op zaterdagavond 19 januari organiseerden de Bokken een veiling in HRC 
Boerhaave met bijzondere, leuke en verrassende kavels. Iedereen was de afgelopen weken 
opgeroepen om langs te komen en mee te bieden om een zo groot mogelijk bedrag aan de 
veiling over te houden. Het geld komt ten goede aan de vele activiteiten die de vereniging 
organiseert voor iedereen maar in het bijzonder voor de mensen die wat extra aandacht 
goed kunnen gebruiken.

De commissieleden zelf schatten de mogelijke opbrengst van de veiling vooraf nog wat voorzichtig in. 
Zij waren na afloop dan ook enorm verrast en blij met het eindbedrag bedrag dat eerst nog stond op 
10.850 euro maar spontaan door enkele bieders werd verhoogd naar 11.111 euro. Een voor de carna-
val bijzondere getal.

De avond stond bol van de kavels. Zo werd er onverwachts hoog geboden om tijdens de carnavalsop-
tocht mee te mogen met de raad van 11 en wilde iedereen graag aanschuiven bij het zeven-gangen 
diner bij de zeven bestuursleden, op zeven verschillende locaties. Maar er waren ook voldoende kavels 
voor de bieders met een  kleine beurs. Zoals de Bokken de carnaval viert, was ook de veiling… voor 
iedereen! 

Bokkenveiling

TOTAAL: € 11.111,-

Wij bedanken alle kopers en aanbieders van de kavels! Zonder jullie hadden wij 
nooit dit prachtige bedrag bij elkaar gekregen. Namens alle Bokken. Bedankt!
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* 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.

8 tot 13 cent 
korting op benzine*

Rijnsburgerweg 48a
2215 RC Voorhout

Tel: 0252 211 849
www.gdol.nl
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Van de Voorzitter
Wat een feest was het op 10 november toen daar onze Jeugdprins Martijn en Jeugdprinses 
Marijn om 21.11 uur gepresenteerd werden. Wat kunnen we weer trots zijn op een leuk en 
gezellig Jeugdprinsenpaar, dat beloofde veel goeds voor de rest van de avond. In spanning 
wachtte iedereen op 11 over 11. Wie zou de nieuwe Prins en Prinses van het Bokkenrijk 
gaan worden? En ja hoor daar waren ze Prins Ted en Prinses Claudia. Wonend in een huis 
dat zo vertrouwd is voor iedere Bok. Het oude huis van Ab Koomen. Daarmee voelden deze 
Prins en Prinses ook direct al een beetje vertrouwd. 

Twee fantastische paren die ons voorgaan in het 
feestgedruis, maar ook tijdens de bezoeken aan 
de kinderen, de zieke, de eenzame en oudere 
medemens. Zij hebben de datums van alle eve-
nementen al in hun systeem gezet en zullen ons 
overal vergezellen. In januari al het traditionele 
Bokkenballen toernooi, dan de Winterfeesten met 
en voor onze medemensen met een beperking. 
Dit jaar in Noordwijkerhout en volledig organisa-
torisch in handen bij alle carnavalsverenigingen 
uit de omgeving. Het dansmarieke concours, de 
Grote Bokkenbingo, waar je de meest fantastische 
prijzen kunt winnen, de Pubquiz, het Kuipzwam-
men en dan het grote carnavalsfeest.  
Nieuw op de vrijdag is een fantastische feest-
avond waar twee artiesten op komen treden. 
Eerst Romano Broersma en later op de avond 
komt niemand minder dan Dries Roelvink optre-
den. De zaterdagavond zal Pascal Redeker als  
artiest de avond opvullen. Alle reden om aanwezig 
te zijn op deze avonden waar de artiesten zul-
len helpen nog meer sfeer te maken. Op zondag, 
maandag en dinsdag zijn er ook weer gezellige 
activiteiten. Reserveer bijvoorbeeld de maandag-
middag in uw agenda. Dan is de Kroegentocht 
in Voorhout. Kom met vrienden, familie en op-
gedrongen kennissen om bij de diverse kroegen 
te belanden en te genieten van deze Voorhoutse 
tocht. Wij zijn trots en enthousiast over het pro-
gramma en hopen dat jullie dat ook worden en we 
jullie terug mogen zien op 1 of meer van de ge-
noemde feesten.

Een fijn carnaval allemaal. Van ons mag het be-

ginnen.

Theo van Werkhoven
Voorzitter CV de Bokken

Leidsevaart 229
2203 LC Noordwijk
Tel. (071) 3618584
www.pvanwieringen.nl
info@pvanwieringen.nl

www.canto.nu
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WONINGBOUW | UTILITEITSBOUW & RENOVATIE | AAN- & VERBOUW | PROJECTONTWIKKELING

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

25 JAAR BEWEZEN VAKMANSCHAP

Wij zijn onderdeel van 
de Beddenspecialist.nl formule!

Prins Ted 1e & Prinses Claudia
Cirkeltje is rond.

In september werden wij gebeld, door Jan Pieter, 
of we even een interview konden geven voor de 
Bokkenpraat. Op zich heel logisch aangezien we 
2 jaar geleden in het huis van Ab Koomen waren 
komen wonen en regelmatig contact hadden met 
Theo en de rest van de Bokken. Met de puzzel-
tocht werd ons huis bezocht en werden er toen 
Ab nog leefde zelfs foto’s op de slaapkamer ge-
maakt (om meer punten te krijgen met de puz-
zeltocht).

Toch ging er een aantal dagen voor de afspraak 
wel iets bij ons borrelen, het zal toch niet ….

Op 13 september in de avond stonden Theo en 
Jan Pieter bij ons voor de deur, we zaten gezellig 
te praten, over ons huis met een lekker bakkie 
koffie. Tot op een gegeven moment een exem-
plaar van de Bokkenpraat voor ons neus werd 
gegooid…. Tot zover nog niks van vermoeden. 
Tot Ted zag dat op de laatste pagina het Prin-
senpaar van 2019 vermeldt stond…. Prins Ted de 
eerste en Prinses Claudia. 

We waren er eigenlijk al heel snel uit, dit is once 
in a lifetime, dit moet je gewoon doen!!!! 

Hier moesten we op proosten… en uiteindelijk zo 
hyper zijn dat we niet konden slapen.

En toen was het cirkeltje rond.

In februari 1991 leerde we elkaar kennen tijdens 

de carnaval in Noordwijkerhout. Carnaval was 
heel lang ieder jaar weer een hoogtepunt. Toen 
we verhuisden naar Leiden en later naar Voor-
hout, kwam de carnaval wat meer op de achter-
grond. 

Vijf jaar na onze ontmoeting tijdens de carna-
val zijn we getrouwd, midden in de winter op 9 
februari 1996 en hebben we carnaval gevierd in 
Curaçao.

In 2001 kregen we een zoon Joep en in 2003 
werd onze dochter Lisa geboren, ons gezin was 
compleet.

De carnaval bleef een rol spelen in ons leven, 
maar we gingen vooral richting Noordwijkerhout, 
de geboorteplaats van Ted (die trouwens 44 is, 
ook een bijzonder getal voor carnaval).

Tot een paar jaar geleden we Voorhout toch echt 
veel leuker vonden dan Noordwijkerhout en we 
eigenlijk carnaval wilde gaan vieren in Voorhout. 

Maar dit jaar is het dan eindelijk zover en hoe !!!

Prins en Prinses 2019, wat een eer en we gaan 
hier volop van genieten.

We wensen iedereen een hele mooie en vooral 
gezellige carnaval en hopen jullie vaak te zien.

Prins Ted 1e en Prinses Claudia
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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

Jeugdprinses Marijn
Hoi, ik ben Marijn Frijlink. Ik ben 14 jaar oud. 

Ik zit op het Rijnlands Lyceum Sassenheim, 3 
HAVO. Ik zit op handbal in de dames B1. 

Op de avond van de verkiezing was ik heel zenuw-
achtig. Maar toen we uiteindelijk onthuld werden 

vond ik het echt heel leuk! Ik heb heel veel zin in 
carnaval en we gaan er een feestje van maken!

Alaaf

Jeugdprinses Marijn

Jeugdprins Martijn 1e

Hallo ik ben Martijn de Jong en ik ben 14 jaar 
oud. Ik zit in klas 3 op het Rijnlands Lyceum 
Sassenheim. Ik speel handbal bij HV Foreholte in 
de HB1. Verder train ik ook nog bij de handbal-
school in den Haag. De handbalvereniging heeft 
ons opgegeven zonder dat wij dat wisten. In 
september kwamen Debbie en Dian bij mij thuis 
om te vragen of het mij leuk leek om jeugdprins 
te zijn. Het leek mij erg leuk dus ik heb de vol-
gende dag geantwoord met een ja. Voordat ie-
dereen wist dat Marijn en ik het jeudprinsenpaar 

zouden zijn, had ik veel zin in 10 november want 
dan zou iedereen eindelijk weten dat wij het dit 
jaar zijn. Op de avond zelf was ik wel een beetje 
zenuwachtig maar ik had er vooral zin in. Toen 
iedereen ons zag en wisten dat wij het jeugd-
prinsenpaar zijn was het alleen maar leuk. Het 
feest in Cheers was ook erg gezellig.

Alaaf

Jeugdprins Martijn 
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ELEKTRA 
WERKZAAMHEDEN

 > Aanleg en verplaatsen 
wandcontacten/schakelaars

 > Uitbreiden, aanleggen en 
vervangen groepenkasten

 > Vernieuwen en aanleggen van 
verlichting

 > Aanleg van tuinverlichting
 > Zonnepanelen

MONTAGE 
WERKZAAMHEDEN

 > Vernieuwen, vervangen en 
plaatsen van keukens

 > Inbouw en inmeten van 
kasten (op maat)

 > Plaatsen van dakkapellen
 > Verzorgen van een complete 
aanbouw

 > Reparaties

ELEKTRA & 
MONTAGE 
BEDRIJF 
TETTEROO

Mgr. Broerestraat 15  |  2215 ER Voorhout  |  tel. 0252-212444

mob. 06-13314097  |  www.embt.nl  |  info@embt.nl

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.

A5 advertentie EMBT_DEF.indd   1 20-07-13   10:07

hoekhoveniers.nl

Oud Prins Ron 1e & Oud Prinses Sandy
Wat een fantastisch jaar!!

Vanaf het moment dat wij gevraagd zijn 
om het nieuwe prinsenpaar te worden 
stond alles op zijn kop. Was super fijn dat 
de kinderen dit feest ook helemaal mee 
konden vieren. Harm als adjudant, Lieke 
als dansmarieke en Loes vond alles heel 
gezellig. Die konden bijna overal mee 
naartoe.

Het waren allemaal hoogtepunten. De bingo’s, 
pubquiz, kuipzwammen, dansmarieke concours, 
de bezoeken bij de ouderen, sleuteloverdracht, 
scholenbezoek, de optocht, kroegentocht, win-
terfeesten. Echt alles was heel fijn, vooral om 
iedereen zo te zien genieten. Het bezoek bij Jan 
en Gré Warmerdam was ook heel bijzonder. 

 

We hadden hele fijne adjudanten die altijd voor 
ons klaarstonden. Jeugdprins Cas en Jeugdprin-
ses  Noor, jullie waren geweldig. En wat hebben 
we het gezellig gehad samen met hun adjudan-
ten Harm en  Siem en grote Bok Hans van Duin. 
Een goede hofchauffeur en de muzikale begelei-
ding van de Mexicano’s. Een super fijne veren-
ging met vele vrijwilligers, een vereniging met 
en voor elkaar. De dansmariekes en de Bokkies 
wat fijn om te zien dat de jeugd er zoveel plezier 
in heeft.

Wij wensen het nieuwe prinspaar Ted en Claudia 
en natuurlijk ook het jeugdprinsenpaar Martijn 
en Marijn een geweldig carnavalsjaar toe en ge-
niet ervan. Wij zullen dit nooit vergeten.

Oud Prins Ron en Oud Prinses Sandy
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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  

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

Oud-jeugdprins Cas 1e

Hoi iedereen!

Het is alweer voorbij, maar wat was dit 
leuk!!

Vanaf het moment dat ik gevraagd werd, 
tot mijn laatste stap in de polonaise, heb ik 
een geweldige tijd gehad.

Op een avond in september zat ik lekker te ga-
men toen Debbie en Dianne ineens voor de deur 
stonden. Ik kende Debbie van Foreholte, maar 
Dianne kende ik toen nog niet. Ze vertelde dat 
ze voor mij kwamen en dat ze van CV de Bokken 
waren. Ik had toen nog geen idee.

Ze vroegen me of ik jeugdprins wilde zijn en ver-
telden een beetje wat het inhield. Ik hoefde er 
totaal niet over na te denken en heb vanaf die 
tijd alleen maar kunnen lachen, zo leuk vond ik 
het. Na een nachtje slapen, was mijn gevoel nog 
precies hetzelfde en was ik de jeugdprins van 
seizoen 2017-2018. Hoe vet!!

Toen moest het nog heel lang geheim blijven. Op 
de 11e van de 11e mocht iedereen het weten. 
Wat een feest was het om het eindelijk te kun-
nen vertellen. Vanaf die tijd ging het allemaal 
heel snel. Alles was leuk van rood-wit feest bij 
Foreholte, het rijden in de versierde bus van 
Mart tot het bezoek bij gehandicapten en  

ouderen. Het was allemaal nog veel gaver dan 
dat ik van tevoren gedacht had.

Wat extra speciaal was, dat ik ook op kraamvi-
site ben geweest bij Dianne en John. Zij hadden 
een heel schattig dochtertje gekregen, namelijk 
Juul. Op die dag gingen we ook naar de ouderen, 
dus toen had ik op 1 middag iemand gezien die 
net geboren was en mensen die al heel oud wa-
ren. 

Ik heb deze tijd samen kunnen vieren met prin-
ses Noor, Prins Ron en prinses Sandy en natuur-
lijk de adjudanten Bob, Jörgen, Siem en Harm. 
De meesten kende ik al van de Andreasschool, 
dus dat was extra leuk. Ook de andere mensen 
van CV de Bokken waren ontzettend aardig en ik 
voelde me heel erg welkom bij hen. 

Ik kan terugkijken op een super geweldige en 
leerzame tijd. Ik had het voor geen goud willen 
missen. Ze zullen me volgend jaar zeker terug 
gaan zien, want ik heb de smaak van het carna-
val helemaal te pakken.

Het zal mij benieuwen wie volgend jaar de 
prinsenparen zijn. Ik kan alleen maar zeggen: 
DOEN!!

Alaaf

Oud jeugdprins Cas

Oud-jeugdprinses Noor
Lieve Bokkendorpers

Wat heb ik het naar mijn zin gehad als 
Jeugdprinses samen met Jeugdprins Cas.

Toen ik gevraagd werd als Jeugdprinses voelde 
ik mij best wel vereerd, maar wist eigenlijk niet 
precies wat het inhield. 

Maar inmiddels weet ik wat het is en het was 
echt SUPER gaaf. Ik heb niet echt iets wat ik het 
allerleukste vond want echt alles was leuk.

Het rondbrengen van de fruitschalen was vooral 
erg bijzonder. Ik heb enorm veel polonaise 
gelopen, liedjes gezongen en zelfs het Voorhouts 
volkslied uit mijn hoofd geleerd. 

Ook heb ik heel veel nieuwe mensen leren 
kennen. De dagen van het carnaval zijn voorbij 
gevlogen, met de bezoeken aan de verschillende 
verzorgingshuizen en scholen, seniorenmiddag, 
optocht en nog veel meer.

Ik heb genoten van de kleine kinderen en de 
oudere mensen van Voorhout die samen met ons 
gezorgd hebben voor een te gek carnavalsjaar.

Ik wens de nieuwe prinsenparen heel veel plezier, 
geniet van elk moment, je maakt dit namelijk 
maar 1 keer mee.

Alaaf

Oud jeugdprinses Noor
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Van Limburg Stirumstraat 58

2201 JP Noordwijk

071 364 70 91

info@accvdplas.nl

www.accvdplas.nl

Gieterij 7

2211 WC Noordwijkerhout

0252 37 28 56

info@accwarmerdam.nl

www.accwarmerdam.nl

Lageweg 35D

2222 AG Katwijk

071 40 88 677

info@accbrittenburg.nl

www.accbrittenburg.nl

Van Limburg Stirumstraat 58

Loosterweg 3

2215 TL Voorhout

0252 23 11 14

info@acclemmers.nl

www.acclemmers.nl

2211 WC Noordwijkerhout

info@accwarmerdam.nl

www.accwarmerdam.nl

2215 TL Voorhout

Hoofdstraat 123

2171 BA Sassenheim

0252 20 00 52

info@accbatenburg.nl

www.accbatenburg.nl

Meer en Duin 313

2163 HE Lisse

0252 41 39 40

info@accvandeventer.nl

www.accvandeventer.nl

Het beste uit 
uw cijfers en 
onderneming

www.acclemmers.nl

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

bloemen 
& 

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

advertentie BijJoyce - 128x94mm.indd   2 11-07-18   21:32

Gespecialiseerd in badkam
 keukens en verbouwingen

badkamers - keukens 
loodgieterswerk
CV installaties
elektrische Installaties
datanetwerken
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L&S Montage
Madame Curiestraat 17
2171TW Sassenheim

Tel: 0252 22 62 65
www.ls-montage.nl

Maar er is meer! Het sociale karakter van CV de Bokken.
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 Prinsver-
kiezing organiseren De Bokken altijd de Bingo 
van de Katholieke Bond van Ouderen. In De Ver-
dieping 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.

Bezoek aan het Winterfeest. Dit feest voor men-
sen met een beperking is een van de hoogtepun-
ten in het voorseizoen. Samen met de cliënten 
wordt dan de schelft in Noordwijkerhout op zijn 
kop gezet en worden de in Voorhout wonende 
mindervaliden gratis meegenomen in de bus die 
De Bokken naar Noordwijkerhout brengt.

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 wat aandacht en een attentie kunnen 
gebruiken. De resterende fruitmanden worden 
weggebracht op de zondag van de carnaval, na 
de carnavalsviering, waarbij de prins en prinses 
worden geholpen door de Raad van 11, de bok-
kies, de dansmariekes 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 bewoners van de BAVO en wij zijn trots dat wij 
daar als vereniging worden uitgenodigd om ons 
steentje bij te dragen aan het feest.

Zaterdag is ingeruimd voor de grote Bokkenop-
tocht. Hierbij kan iedereen aansluiten in de Prins 
Bernhardstraat. Wil je meelopen? Meld je aan via 
www.cvdebokken.nl/optocht.

Op maandag gaan de Bokken op pad en wordt er 
een bezoek gebracht aan de Bernardus en gaan er 
weer de nodige fruitmandjes mee voor de Voor-
houters die er wonen.

Dinsdagmiddag staan de deuren van Boerhaave 
open voor ALLE 55-plussers. De Rijnsons zorgen 
voor de muzikale noten en de drank en de hapjes 
zijn voor rekening van De Bokken. De Bokken-
vrouwen 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 prin-
ses zal worden overhandigd.

Tot slot verzorgen de Bokken een klaverjastoer-
nooi 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.

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. 
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;
 - De Superbingo, grandioze prijzen voor 

iedereen die maar mee wil doen;
 - De BokkenPubQuiz, waarbij Voorhouters hun 

kennis kunnen laten gelden;
 - Kuipzwammen; een avondje ontspannen 

lachen bij De Bokken.
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Persoonlijk 
fi nancieel 
advies

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

 

Uw adres voor heerlijke taarten, vlaaien en gebak 
Italiaans schepijs en Belgische bonbons. Bokkenwinkel

Kent u dat gevoel? Die spanning? Die kriebels in 
de buik?

Deze kriebels komen altijd net voordat het 
carnaval begint weer naar boven drijven.

Dit gevoel geeft maar één ding aan en dat is 
natuurlijk dat de Bokkenwinkel weer voor de 
deur staat.

De bel gaat, u loopt gehaast naar de deur, 
pakt uw portemonnee, doet de deur open 
en daar staan ze dan! De Bokken. En wat is 
het koopwaar weer prachtig uitgestald in de 
Bokkenwinkel-bakken.

Vele bekende producten passeren weer de 
revue tijdens de Bokkenwinkel: het bekende 
notitieblok, de bierglazen, de bokkenkaartspellen 
en ga zo maar door. Om alvast het voorjaar 
in huis te halen verkopen we natuurlijk ook 
bloembollen in de bloei zoals Tête á Tête, 
krokussen, hyacinten in 3 kleuren en blauwe 
druifjes. Ook hebben we dit jaar weer de 
linnen boodschappentas, onwijs handig voor de 
kleine boodschap in het dorp of natuurlijk als 
fashionstatement! Al met al voor ieder wat wils!

Zet de volgende data in uw agenda: 2, 9, 16 en 
23 februari! U ziet ons binnenkort aan de deur! 

zaterdag 2, 9, 16 & 23 februari - De Bokkenwinkel

Voorverkoop Kuipzwammen

vrijdag 1 februari
VIB: 19:00 uur  

(2 kaarten gratis per VIB pas)
Donateurs: 19:20 uur 

€ 5,00 per kaart
Vrije verkoop: 19:30 uur 

€ 10,00 per kaart
De voorverkoop sluit om 20:00 uur

Locatie: Kantine Foreholte - Sportlaan 10

 
Er zijn maximaal 550 

kaarten beschikbaar, kom 
op tijd! 

 
Beperkt zitplaatsen 

beschikbaar!

Kuipzwammen 2018, wat was er ook alweer gebeurd? 
• Hans van Duijn werd door CV De Bokken gekozen als Grote Bok 2018 

• Tjeerd van der Zwaan heeft gefilmd

• De jury, bestaande uit José Domburg, Frans Mens, Hans Willemse was het unaniem met elkaar 
eens

• De zwammers waren een mooie mix van debutanten en ervaren zwammers. Het Kuipzwamgilde 
zorgde ervoor dat Ties van Kesteren en Bas Versluijs voor het eerst meededen. Verder stonden  
‘bekenden’ als Jan Regeer, René van der Horst, Dennis Floor en Stefan Hoogink te zwammen.

• Ties van Kesteren won zowel de jury- als de publieksprijs!

Tot 1 februari bij de kaartverkoop!

Zaterdag 6 juli & Zondag 7 juli 2019

Jubileumweekend
2 grootse jubileumconcerten

Zaterdag 9 februari 2019

Jubileumveiling
Start veiling 20:00, @Hok Voorhout

Zaterdag 18 mei 2019

Taptoe
Hoofdveld Foreholte, Voorhout

2-mrt Carnavalsoptocht         Voorhout 

10-mrt Presentatie Jubileumbier    @Hok, Voorhout

13-apr Bloemencorso          Voorhout 

27-apr Koningsdag op het Raadhuisplein, Voorhout 

4-mei Dodenherdenking op het Raadhuisplein, Voorhout

Voor meer informatie, tijden en locaties, check onze website en Facebook

www.stceciliavoorhout.nl | FB St. Cecilia Voorhout | info@stceciliavoorhout.nl

www.plonga.com














-  
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-  
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ma di wo

do vr za
08.00 - 20.00 08.00 - 20.00 08.00 - 20.00

08.00 - 20.00 08.00 - 21.00 08.00 - 20.00

VOOR AL JE
BOODSCHAPPEN

7 DAGEN
PER WEEK
GEOPEND! zo

10.00 - 20.00

Herenstraat 45 | 2215 KD Voorhout | 0252 21 62 52 | www.plus.nl            facebook.com/plusvandijk

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

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

zaterdag 16 februari
Zaal open: 19:15 uur
Aanvang: 20:00 uur

Locatie: Teylingen College - KTS

Kuipzwammen
Als u dit allemaal leest,  kan het toch niet 
anders of u zit weer te popelen om naar het 
kuipzwammen toe te gaan. Of misschien wilt 
u zelf in de kuip staan. Dan moet u nog even 
wachten want het is dringen. Het kuipzwamgilde 
heeft er ook dit jaar weer voor gezorgd dat er 
voldoende zwammers, zelfs debutanten, in de 
kuip staan.

Wie o wie zal de publieks- en/of juryprijs winnen 
in 2019? 

Door de publieksstemmen heeft uzelf invloed op 
de ontvanger van de publieksprijs.  Alleen daarom 
al kunt u dit prachtige evenement niet overslaan. 
U wilt toch ook weten wie als Grote Bok wordt 
binnengehaald? 

Er zijn maximaal 550 kaarten beschikbaar, 
kom op tijd!

Weetjes
• Er mag in het hele gebouw (KTS, Teylingen 

college) niet gerookt worden. 

• Tijdens het zwammen zal de bovenbar geslo-
ten zijn.

• Beneden in de hal wordt een scherm geplaatst 
zodat u niets hoeft te missen. 

• Even na de prijsuitreiking sluit de bovenbar, 
zodat de zaal kan worden opgeruimd. De be-
nedenbar blijft nog open voor een klein feest-
je.

Kuipzwammers 2019
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Meer informatie? kijk op www.kuipzwamgilde.nl

Het Kuipzwamgilde
12 weken geleden hebben we de nieuwe prins & 
prinses carnaval bekend gemaakt.

En over 2 weken weten we wie Kuipzwammer 
2019 is geworden.

Twee van de hoogtepunten binnen het Voorhoutse 
carnaval. Twee evenementen waar met spanning 
naar werd en wordt uitgekeken.

Maar die spanning is nooit zo groot als voor die 6 
zwammers die gaan strijden voor titel ‘Kuipzwam-
mer van ’t jaar’.

Wie durven het dit jaar aan om het niveau van 
2018 te evenaren of zo mogelijk te verbeteren?

Wie is er mans genoeg om winnaar Ties van Kes-
teren te doen vergeten?

Wie hebben het aangedurfd om “ja” te zeggen en 
te debuteren als zwammer?

Wie gaan er 11 minuten ‘eeuwige roem’ ervaren?

Het Kuipzwamgilde is druk om een gevarieerd ge-
zelschap te formeren;

Zijn er genoeg ‘oude rotten’ die toch de tijd willen 

nemen het Voorhouts publiek een mooie avond 
voor te schotelen?

Zijn er voldoende potentiële nieuwe zwammers 
om het publiek extra te prikkelen deze avond niet 
te mogen missen?

● Is het gelukt om weer eens een dame zover te 
krijgen om mee te doen?

● Zijn we erin geslaagd om een mooie deelnemer-
smix te presenteren van oud en nieuw en jong en 
oud(er)?

Al met al vragen te over. Maar op 16 februari 
2019 zullen jullie op al die vragen het antwoord 
krijgen.

Op zaterdag 16 februari zullen 6 ras-echte Voor-
houters het podium betreden, de ton ingaan en 
een staaltje onvervalst zwammen ten gehore 
brengen.

Daarom alvast een diepe buiging voor deze zwam-
mers en heel veel succes met de voorbereidingen.

Maar geen avond geslaagd zonder publiek, dus we 
zien u graag op 16 februari in het Teylingen Col-
lege.

 
 
 

Heulweg 6  
 

2641 KR  PIJNACKER 
 

015-3693265 
 

www.lvanvliet.nl 
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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

Bezoek BNS
Een week voor de carnaval bezoeken we 
de bewoners van de BNS. Niet alleen de 
bewoners van de BNS maar ook van de Bolero 
zijn hier aanwezig. Onder de bezielende 
feestelijke leiding van Paul Sellers die deze 
middag met zijn gezellige muziek opluistert 
maken de Prinsen en de Prinsessen hier hun 
opwachting. De prijzen van de loterij worden 
door de Prinsessen getrokken en de Prinsen 
zorgen ervoor dat een ieder zijn prijs krijgt 
uitgereikt. Een toost uitbrengen op elkaar en 
het Voorhouts Volkslied onlosmakelijk horend 
bij elkaar. De Prinsen en Prinsessen maken een 
praatje met de bewoners terwijl de Raad van Elf 
zich opstelt voor een leuke medley van bekende 
liedjes. Hartverwarmend om te zien dat zij vol 
overgave deze medley ten gehore brengen. 
Natuurlijk sluiten de dansmariekes zich hierbij 
aan met een showtje en dan is het alweer tijd.

zaterdag 23 februari
Tijd: 15:00 - 17:00 uur

Locatie: BNS

Entree: Besloten

CV de Bokken - De Vereniging

Het Bestuur Raad van 11

Bovenste rij vlnr:  
Martijn Hoeijmans, Theo van Werkhoven &  
Gert Bol

Onderste rij vlnr:  
Job van Kesteren, John van Schooten,  
Bob van der Wal & Jan Pieter Bok

Bovenste rij vlnr:  
Yorick van der Nouland, Kevin van Kempen, 
Sjoerd Warmerdam, Piet Meeuwenoord,  
Bob Clijsen & Ron Langelaan

Onderste rij vlnr:  
Jörgen Lucas, Rick Krooshof, Pim Clijsen, Anton 
Wijsman & Mart Wassenaar
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66

Bokkies Begeleiding Jeugd

Junioren Dansmariekes Mini Dansmariekes

CV de Bokken - De Vereniging

Bovenste rij vlnr:  
Esther Bommerson, Michelle van Gent, Suzanne 
Filemon, Anouk Zwaan (trainster) Femke IJssel-
muiden, Guusje van Burg, Saar van Rijn.

Onderste rij vlnr:  
Claudia Szostak, Kaylee Kappe & Cathrin Floor.

Bovenste rij vlnr: Maaike van der Nouland 
(trainster),Lieke Kortekaas, Yenthe Heemskerk, 
Noa Nelemans & Lisa Wanders (trainster). 
Middelste rij vlnr: Loes Kortekaas, Myrthe Heems-
kerk, Yenthe Does & Eva van Noort. 
Onderste rij vlnr: Tess van ‘t Land & Jolijn Grim-
bergen  
Ontbrekend: Emmelie Eurlings

Bovenste rij vlnr:  
John van Schooten, Ruben van Werkhoven, Roy 
van Duyn, Yorick van der Nouland, Ramon van 
Werkhoven, Nick Bel & Gert Bol

Onderste rij vlnr:  
Debby van der Nouland & Dian van Schooten

Bovenste rij vlnr: Sepp Waasdorp, Jelle IJsselmui-
den, Siem Heemskerk, Bas Heemskerk, Luuk van 
Nobelen, Marijn Breedijk, Cas van de Brink, Ryan 
Floor & Joop Bel

Middelste rij vlnr: Harm Kortekaas, Tijn van de 
Geer, Quinten Does, Jayden Bemmel & Luca 
Breedijk.

Onderste rij vlnr: Jaimy Floor, Mitch Bemmel & 
Justin Vos.

69
jaar

Carnavalsvereniging De Bokken
wenst iedereen een mooi en gezellig carnaval.

www.cvdebokken.nl/steunons

Carnaval 2020
21 t/m 25 februari
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sportcafedeeijk@gmail.com
06-39212597

Hofkapel der Bokken De Mexicano’s
Hoe is dat nu om als Hofkapel der Bokken voor de 
veertiende maal op rij het Voorhoutse carnavals-
gedruis in te gaan? Het voelt eerlijk gezegd net zo 
leuk als de dertiende keer. Of de twaalfde. Nou ja, 
u snapt het wel: we hebben er ook dit jaar weer 
zin in!

Zonder de altijd massaal aanwezige feestvierende 
mensen en Bokken zou het voor ons niet zo 
leuk zijn om muziek te maken. En zonder de 
Mexicano’s zou het ook niet zo gezellig zijn tijdens 
het carnaval. En dat weten ze bij de Bokken: geen 
polonaise kan beginnen zonder de vrolijke noot 
van deze groep muzikanten.

De afgelopen tijd is hard gewerkt aan een car-
navalsrepertoire met verschillende nieuwe num-

mers. 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.

Ook voor carnaval 2019 staan we weer te trappe-
len om uit te rukken voor de sleuteloverdracht. Al 
feestend en muziek spelend gaan we in gestrekte 
draf door tot aan het Bokverzuipen. Met een com-
pleet vernieuwd muzikaal repertoire en veel en-
thousiasme.

We hebben ook zin in het muzikaal begeleiden van 
de prinsenparen van dit jaar. We weten zeker dat 
het prinsenpaar, samen met het jeugdprinsenpaar, 
voor een onvergetelijk carnaval gaan zorgen. 

Tot ziens tijdens de carnavalsfeesten! Alaaf!

Dansmariekes der Bokken
Wij zijn een dansgroep van 9 meiden tussen de 
10 en 16 jaar. Wij treden op met de carnaval en 
beginnen met oefenen in september. Wij komen 
elke vrijdagavond een uurtje bij elkaar en trai-
nen dan voor een gardedans en een showdans! 

De gardedans is een echte Dansmarieke dans, 
een showdans dat kan van alles zijn! Van een 
musical nummer tot een echte hit uit de top 40. 

Onze trainsters zijn: Anouk Zwaan, Romy van 
Duin en Maartje Kraakman. 

Ben jij tussen de 10 en 16 jaar en houd je van 
dansen, gezelligheid en heb je gevoel voor 
ritme? Geef je dan alvast op voor het volgende 
carnavalsjaar en dans volgend jaar ook met ons 
mee!!

Alaaf & hopelijk tot snel bij de dansmariekes!

 

 

 

VENTILATOREN 
VAN 

IJSSELMUIDEN 
(VER) DRAAIT 

GOED!! 

www.ijsselmuiden-ventilatoren.nl 

Engelselaan 20  
2215RH – VOORHOUT 
T: 0252-233177  
e-mail: info@ijsselmuiden-ventilatoren.nl 
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Wij feliciteren Prins Ted 1e  en Prinses Claudia 
met hun benoeming tot prinsenpaar van Bokkendorp.

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

Fysiotherapie Agneshove 
Medische Training Voorhout 
Algemene fysiotherapie 
Manuele therapie 
Oedeemtherapie

Agneshove 99 
2215 HS  VOORHOUT 
Telefoon 785231 www.fysiotherapieagneshove.nl

C.V. de Bokken

Bezoek Huize Agnes
De opening van het carnaval is traditioneel in 
Huize Agnes. Om 18.00 uur maakt de voltallige 
vereniging zijn opwachting om daar met de 
bewoners een uurtje gezellig carnaval te vieren. 
Een polonaise. Gezellige liedjes van toen. Het 
dorp van Wim Sonneveld maar ook er staat 
een paard in de gang mogen niet ontbreken. 
Alle klassiekers passeren de revue. Gelukkig 
dat onze Prinsen en Prinsessen zo goed mee 
kunnen zingen. Natuurlijk gaan we ook weer 
een prijs weggeven aan de best verkleedde en is 
er altijd een spannend moment waarop iemand 
onderscheiden gaat worden in de huisorde van de 
carnavalsvereniging de Bokken. Een bijzondere 
avond voor bijzondere mensen die ons na aan 
het hart liggen en die we zeker niet in deze 
carnavalstijd willen vergeten. 

donderdag 28 februari
Tijd: 17:30 tot 19:00 uur

Locatie: Agnesstaete

Entree: Besloten

Begin Carnavalsweek

Sleuteloverdracht 

Al een aantal jaren vindt de sleuteloverdracht, 
van Voorhout, plaats in restaurant Boerhaave.

Ook dit jaar zal deze officiële handeling plaatsvin-
den in deze prachtige locatie, die nog mooier is 
geworden dan vorig jaar.

Vanaf 19:30 uur is iedereen van harte welkom en 
zal ook de burgemeester haar weg weten te vin-
den naar deze locatie. 

“Ze zal er overigens wel iets eerder voor van huis 
moeten na haar verhuizing.”

Rond 20:00 uur zal het officiële gedeelte starten 
en zullen Prins Ted 1e,  Prinses Claudia, Jeugd-
prins Martijn en Jeugdprinses Marijn uiteindelijk 
de, tijdelijke, macht krijgen over Bokkendorp.

Na afloop van de plechtigheden zal Prins Ted 1e 
en Prinses Claudia de vlag hijsen bij Boerhaave. 
Jeugdprins Martijn en Jeugdprinses Marijn gaan 
met hun gevolg de vlag hijsen bij de Residentie 
der Bokken, Cheers.

Ook zal er een vlag worden gehesen op het kerk-
plein, maar dat zal op een later tijdstip gebeuren.

Als de vlaggen wapperen kan het echte feest be-
ginnen.

En een feest zal het zeker worden, want als eerste 
zal Romano Broersma de boel op stelten zetten en 
rond 00:30 uur zal Dries Roelvink de boel nog één 
keer aanwakkeren.

Dus, trek wat geks aan en kom gezellig naar 
Boerhaave.

vrijdag 1 maart
Tijd: 19:30 - 21:00

Locatie: Boerhaave
Entree: Openbaar
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• 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 VoorhoutHOOFDSPONSOR CARNAVALSVERENIGING DE BOKKEN

Pyjamafeest XXL
En we gaan nog niet naar huis, nog lange niet 
nog lange niet. En hoe lekker is het om na een 
feest gelijk je bed in te duiken?

CV de Bokken brengt het succes van de maan-
dag terug naar de vrijdag en grootser dan ooit: 
het pyjamafeest XXL!  Houd je van een drankje, 
een dansje en een stukje polonaise? Dan ben 
je bij CV de Bokken op het juiste adres.  En het 
mooiste is: Je wilt nooit meer naar huis!

De carnaval is nog niet begonnen en wij denken 
nog niet aan stoppen. Dus nodigen we jullie 
allemaal  uit om de vrijdagavond na de sleutel-
overdracht in je pyjama naar de Cheers te ko-
men om te feesten.

vrijdag 1 maart
Tijd: 21:30 - 01:30 uur

Locatie: Cheers!

Entree: 10,-

vrijdag 1 maart
Tijd: 21:30      Locatie: Boerhaave

Entree: € 10,-      VIB’s Gratis / Donateurs € 5,00

Sleutelbal
Vanavond een uniek feest, het sleutelbal. Uniek 
omdat eerder op die avond officieel de sleutel-
overdracht van het grote Bokkenrijk bij Boer-
haave heeft plaatsgevonden. Om 20.00 uur heeft 
burgemeester Carla Breuer de sleutel van het 
Bokkendorp overgedragen aan Prins Ted I, Prin-
ses Claudia, Jeugdprins Martijn en Jeugdprinses 

Marijn Zij zijn dus nu officieel de baas en dat 
gaan we vieren. Na het vlag hijsen met z’n allen 
op het kerkplein terug naar het zo vertrouwde 
Boerhaave waar deze avond optredens verzorgd 
worden door Romano Broersma bekend van de 
Amsterdamse kroeg Jantjes verjaardag & Dries 
Roelvink. Het carnaval kan van start gaan.

Romano Broersma, deze Amsterdamse zan-
ger uit Jantjes verjaardag zal een  geweldig 
feest neerzetten voor iedereen! Zijn hit “ 
Lekker in mijn vel” komt tot zijn recht!

In 2017 won hij de publieksprijs bij je Talenten-
jacht van Jantjes Verjaardag in Amsterdam. Deze 
avond zal hij optreden in Boerhaave. Vol energie 
en liefde geeft hij altijd voor 1000%!

Wie kent hem niet Dries Roelvink! De Am-
sterdamse zanger zal zijn bekende nummers 
ten gehore brengen. Van “ Jij bent mijn al-
les.” tot “Ik kom eraan”.

Zijn bijnaam De Dans zal hij zeker eer aan doen 
in Boerhaave op deze avond als start van de car-
naval. Dus kom gezellig langs deze avond en ge-
niet van deze top artiesten.
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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
 

Lisdoddehof 15
2215 GL  Voorhout

06 - 10703963 of kids@kinderopvang4u.nl

Jeugdcarnaval - De Jonge Avonturiers

Dit jaar staat de kindermiddag van Carna-
valsvereniging De Bokken in het teken van 
De Jonge Avonturiers:

Als Thomas aan Floor het verhaal vertelt over de 
legende van de snoepjesboom, twijfelen de twee 
geen moment. Samen gaan ze op zoek naar deze 
bijzondere boom. Onderweg komen ze Suffie te-
gen met wie ze al gauw vrienden worden. Al heeft 
hun nieuwe vriendinnetje wel een heel speciale 
verzameling… Misschien kan Suffie de twee wel 
een stapje dichter bij de snoepjesboom brengen. 

Natuurlijk zullen onze (mini) dansmariekes voor 
jullie optreden. Wil jij daarna nog naar de op-
tocht? Geen probleem. Deze start om 14:00 in de 
Herenstraat. Je bent dan helemaal in de carna-
valssferen om naar de optocht te gaan kijken.

Ben jij ook nieuwsgierig geworden naar alle avon-
turen die Thomas en Floor samen met Suffie mee-
maken? Kom dan op 2 maart a.s. naar Cheers! 
Voor meer informatie:www.dejongeavonturiers.nl.

zaterdag 2 maart
Tijd: 12:00 - 13:30 uur      Locatie: Cheers!

Entree: Gratis

Iedereen is welkom om deel te nemen aan de optocht!

Route op
tocht

 

JUMPING FLIP SPINNERS 

Vanaf €4,99 

      

 

   Voorhout 
   Herenstraat 92, 2215KK 
   info@toys2play-voorhout.nl  
   0252-227080 
 

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, glas-
vezelbehang, raamdecoratie, (schuifdeur) kas-
ten, wij staan voor u klaar. 
Loosterweg 5 2215 TL Voorhout 0252-210898

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

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

Loodgietersbedrijf
Michel van Dam

Sanitair - Water - Gas 
Riolering - Zink - Dakwerk

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

vormgeving & drukwerkbegeleiding

www.la-liQue.com

Zaterdag 2 maart 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 worden 
ontbonden. 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 de 
verschillende horecagelegenheden 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.

Tijdens de optocht is er een onpartijdige jury aan-
wezig om alle creaties te beoordelen. Er zal geju-
reerd worden in 4 groepen, waarbinnen 5 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 prijs-
uitreiking is voor individuen en grote groepen in 
Restaurant Boerhaave en voor kleine groepen en 
wagens in de grote zaal van Cheers. 

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

Laat u van uw creatieve kant zien en doe mee!

Graag houden wij de straten schoon tijdens de 
optocht en vragen wij aan iedereen die meeloopt 
om rekening te houden met het volgende: zilver 
of goudkleurige (of rode?) folies als strooimiddel 
bij de feestelijkheden niet te gebruiken. Deze zijn 
namelijk schadelijk voor het milieu en zeer moei-
lijk tot niet op te ruimen

Optocht zaterdag 2 maart start om 14:00 uur
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Voor al uw timmerwerken 
 

 

Aanbouw

Dakkapellen 

Keukens 

Kozijnen 
Kasten 

Kees van den Nieuwendijk 
 

06-18549045     

einfo@nieuwendijkkwaliteitsbouw.nl

 
 
 
 
 
 

St. Victorlaan 3 
 

2211 RN  Noordwijkerhout 
 

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

• Vindt mijn werkgever carnaval maar 
vreselijk en wordt ik daarom ontslagen!!

• Denkt mijn werknemer dat ook na de 
carnaval, op het werk, mag worden 
doorgefeest!!

Trek niet te 
snel conclusi

es. Praat m
et elkaar.

Wij kunnen u 
daar, net al

s op alle an
dere vlakken

 

van het pers
oneelswerk b

ij ondersteun
en. 

Maar nu eers
t genieten!!

WIJ WENSEN PRINS TED I EN PRINSES CLAUDIA
JEUGDPRINS MARTIJN EN JEUGDPRINSES MARIJN

EN NATUURLIJK ALLE ANDERE CARNAVALSVIERDERS
EEN HEEL FIJN EN GEZELLIG CARNAVAL TOE.

In polonaise de Bartholomeuskerk in
Terwijl de feestklokken luiden maakt de 
carnavalsvereniging zich op voor de jaarlijkse 
Carnavalsviering. Een hoop gepraat, over de 
avond er voor en het ontbijt bij de Prins en 
Prinses die ochtend totdat het bijna 10.00 uur 
is. De kerkdeuren gaan open, de kerk zit vol, 
de Mexicano’s beginnen te spelen en volgen 
Diaken Bertijn Prins met zijn acolieten, dan 
komen daar onze dansmariekes, Jeugdprins 
Martijn en Jeugdprinses Marijn vergezeld door 
hun adjudanten, de Bokkies en onze eigen Prins 
Ted en Prinses Claudia met hun adjudanten en 

vervolgens de Raad van Elf en het bestuur. De 
hele carnavalsvereniging is binnen. Het feest 
kan beginnen? Ja een uurtje een feest van rust. 
Even tot je zelf komen voordat iedereen daarna 
weer uitwaaiert over het dorp om fruitschalen 
te bezorgen bij zieken en bij eenzame en oude 
mensen. Een vrolijke viering met momenten van 
bezinning. Wij nodigen u uit om hierbij aanwezig 
te zijn. Verkleed, maar met respect waarom we 
hier samenkomen. Dus hoor je de feestklokken? 
Heb je je feestkleding aan? Dan treffen we elkaar 
in de Bartholomeuskerk. 

zondag 3 maart
Aanvang: 10:00 uur            Locatie: Bartholomeuskerk            Entree: Vrij toegankelijk

zaterdag 2 maart
Aanvang: 21:30 uur          Locatie: Cheers! 

 
Entree: € 10,00          VIB’s Gratis / Donateurs € 5,00

Café de Blauwe Bok
Met trots presenteren wij u een avond vol 
Hollandse gezelligheid.

Cafébaas Ted en zijn mooie prinses Claudia no-
digen u uit voor een avond gezellige Hollandse 

muziek en gezellige meedeiners in hun feestelijke 
huiskamerkroeg.

Dresscode: Denk aan ‘Bij ons in de Jordaan/’T 
schaep met de 5 pooten’.

Pascal Redeker is een van de vaste huis-
zangers van Café Bolle Jan in Amsterdam. 
Natuurlijk het café van de familie Froger. 
In 2012 mocht hij de “Halftime Show” verzorgen 
in een kolkende Amsterdam ArenA voor 67.000 
mensen en deze avond staat hij in onze eigen 
Cheers!

DJ Petit is voor veel Voorhouters geen onbe-
kende. Deze huis DJ van het Feest van Harry 
uit Noordwijkerhout is natuurlijk een ras-
echte Voorhouter! In 2013 won hij het eerste 
Kokkerhoutse DJ contest. Deze avond zal hij in 
Cheers! het plafond laten trillen met opzwepende 
carnavaslhits.

Adverteren?

sponsoring@cvdebokken.nl
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Zondag 26 februari 2016 15.45 uur

Supportersvereniging
‘Vrienden van Foreholte’ 

Opgericht in 1995

Zondag 3 maart 2019 16:00 uur

Rood-wit feest Foreholte
Vorig jaar vierde we voor het eerst het grote 
Rood-wit feest in de stampvolle en sfeerrijke 
kantine van Foreholte.
Het was zoals altijd weer een gezellige boel en 
vooral de frisse kleuren rood en wit maakten het 
compleet. 
Nog niet iedereen ging mee in de rood-wit massa, 
maar we hopen dat iedereen nog eens goed in 
zijn of haar kast duikt en iets roods en/of wits 
vindt.
Prins Ted 1e weet de weg nog wel te vinden 
naar de kantine van VV Foreholte, want hij 
is jeugdleider geweest van zijn zoon en zelfs 
een paar keer mee geweest op jeugdkamp. 
Momenteel loopt hij enthousiast rond bij de 
buren, MHC Voorhout, maar daarom is hij 
natuurlijk niet minder welkom. Uiteraard komt hij 
samen met zijn lieftallige Prinses Claudia.

Zij zullen worden vergezeld van het 
Jeugdprinsenpaar Jeugdprins Martijn en 
Jeugdprinses Marijn, die ook al een uitstapje 
maken binnen sportpark Elsgeest.
Zij zijn namelijk lid van HV Foreholte, maar ook 
zij zijn natuurlijk van harte welkom in de kantine 
van VV Foreholte.

Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig om er 
weer een gezellig feest van te maken voor groot 
en klein. Trek alle rode en witte kleding uit de 
kast en stap op de fiets naar Sportpark Elsgeest.
Vergeet niet wat contant geld mee te nemen, 
want uiteraard komen De Bokken weer langs met 
de overbekende enveloppen en staat er weer een 
zeer uitgebreide prijzentafel opgesteld.

zondag 3 maart
Aanvang: 16:00 - 18:30 uur
Locatie: Kantine Foreholte
Entree: Vrij toegankelijk

Fruitmanden Express
Ook dit jaar gaan de Bokken weer massaal op pad met de fruitmanden en de plantjes voor de zieke, 
gehandicapte en alleenstaande Voorhouters. Wij vinden dat zij ook de aandacht verdienen van De 
Bokken. Misschien wist u dit nog niet: van het geld dat verdiend wordt met de Caviabak tijdens de 
braderie en van de Bokkenwinkel kunnen wij dit gebaar maken naar deze mensen. Onder andere het 
Prinsenpaar en het Jeugd-prinsenpaar gaan samen met hun gevolg op bezoek bij de mensen thuis of 
in het zieken- of verpleeghuis. 

Wij vragen u zoveel mogelijk namen door te geven van mensen, waarvan u denkt dat ze in 
aanmerking komen voor een heerlijke fruitmand en een mooi plantje van 
De Bokken. Wij krijgen namelijk geen gegevens meer van de hulpverleners, in verband de privacy van 
de patiënten.

De ervaring leert, dat mensen er enorm van genieten als De Bokken langskomen en een mooie 
attentie voor hen achterlaten. 

Aarzel niet! Geef naam en adres door aan Plony van Leeuwen, Kerkweg 34. Telefoon: 231385

          Rood-wit feest
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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 daverende afsluiting in één van de deel-
nemende kroegen. Vorig jaar was het, in vergelij-
king 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 ha-
len en houden van het wandelende publiek. Door 
dj’s en live muziek zorgt elke kroeg voor zijn ei-
gen 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!!

Leuk is het om te melden dat “Ons Genoegen” en 

“Stef’s en Jeff’s” nieuwe deelnemers  zijn. Zij heb-
ben ook erg veel zin om te zorgen dat ook bij hen 
de kroegentocht een succes wordt.

De afsluiting van die dag zal dit jaar in sportcafé 
de Eijk zijn. Jeroen en Sonja zullen er voor zorgen 
dat het ook daar weer een paar onvergetelijke 
uurtjes worden. Tevens zal daar de jaarlijkse her-
innering uitgedeeld worden bij het inleveren van 
je stempelkaart.

Wij hopen jullie een stuk enthousiaster te heb-
ben gemaakt voor dit leuke onderdeel tijdens de 
carnavalsdagen. Wij wensen eenieder alvast een 
super gezellig en sfeervol carnaval toe en hopen 
jullie allemaal te mogen begroeten op maandag 4 
maart bij DE KROEGENTOCHT 2019!!

SAVE THE DATE…..4 MAART!!!

Kroegentocht maandag 4 maart vanaf 14:00

Kroegentocht Bokkendorp
maandag 4 maart m.m.v. De Rijnsons

maandag 4 maart
Tijd: 10:30 - 12:00 uur 

 
Locatie: Bernardus 

 
Entree: Besloten

Bezoek Bernardus
Een goede traditie is het bezoek van de carna-
valsvereniging de Bokken aan de bewoners en 
begeleiders van de Bernardus. In het Rijk der 
Saksen maakt de voltallige vereniging haar op-
wachting om een gezellige ochtend te hebben. 
Eerst even de bewoners helpen ophalen uit de 
kamers naar de zaal. Een lekker kopje koffie of 
thee en ja hoor daar verschijnen de borrels en 
ook de advocaat met slagroom ontbreekt niet.  
Iedereen gehad? Dan even proosten met elkaar 
op de tonen van de hofkapel de Mexicano’s. De 

Mexicano’s spelen een aantal klassiekers waarop 
een ieder lekker kan meezingen en deinen. Na-
tuurlijk ontbreekt vervolgens de rolstoelpolonaise 
niet. Dit is zo’n feest dat het carnaval zo bijzon-
der maakt. Als de mensen niet naar het carnaval 
kunnen komen brengen de Bokken het carnaval 
naar de mensen. Een show van de mini en junio-
ren dansmariekes en dan is de tijd al bijna weer 
op. Niet zonder gedag te zeggen en te beloven 
dat wij er volgend jaar weer zullen zijn.
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Astrid	&	Chantal

Open	van	ma	t/m	vr
08:30	tot	17:00

Herenstraat	94
2215KK	Voorhout

0252-216050

Dames	&	Heren	Kapsalon

Seniorenmiddag
En dan zijn we alweer op de dinsdag aangeko-
men.

Na een ochtend voor de schoolkinderen van Voor-
hout is het in de middag, op deze laatste dag van 
het carnaval seizoen, de beurt aan de senioren 
van ons mooie Bokkendorp. Zoals afgelopen jaren 
zal deze middag weer vol staan van gezelligheid, 
hapjes, drankjes en muziek. De bokkenvrouwen 
zullen ervoor zorgen dat het u aan niets ont-
breekt.

Als u het leuk vindt kunt u uw carnavalsoutfit aan-
trekken maar dat is zeker niet verplicht.

Als u er maar bent!

Neem uw broer/zus/vriend/vriendin of buur mee 
naar deze fantastische middag.

Wij beloven dat u een middag zal beleven waar u 
met veel plezier op terug kan kijken.

Aanwezig zal voor u zijn:

Prins Ted en zijn beeldschone Claudia, Jeugdprins 
Martijn en Jeugdprinses Marijn en het hele gevolg.

De Mexicano’s  zorgen voor de muzikale noten 
tijdens de polonaises. En zij zullen ons allen bege-
leiden om voor een van de laatste keren deze car-
naval nogmaals het Voorhouts volkslied uit volle 
borst mee te laten zingen.

Uiteraard kunt u weer een gokje wagen en zal de 
prijzentafel van de bokkenloterij uitpuilen met de 
leukste cadeaus.

Kortom dit is dé middag die u gewoon niet mag 
missen.

Deze middag wordt mede mogelijk gemaakt door 
Hein & Jolanda van Restaurant Boerhaave.

dinsdag 5 maart
Aanvang: 14:00 uur 

 
Locatie: Boerhaave 

 
Entree: Gratis

De gezelligste middag van het jaar!

Scholenbezoek
In een lange polonaise over het schoolplein met 
alle kinderen, juffen en meesters  vrolijk uitge-
dost en breed lachende gezichten. Elk jaar weer 
bezoeken we met veel plezier de drie katholieke 
basisscholen in Voorhout.  Op de Antonius, de 
Emmaus en in het oude dorp de Andreas vie-
ren we al jaren uitbundig feest met de kinde-
ren, juffen en meesters. Wij presenteren het 
prinsenpaar, jeugdprinsenpaar, de Bokkies, de 
dansmariekes aan de scholen en de kinderen op 
hun beurt laten het beste van zichzelf zien, in de 
polonaise en uitbundig verkleed als superheld, 

politie brandweer of roze prinses. De kinderen, 
juffen, meesters en enkele ouders genieten van 
de muziek van hofkapel de Mexicano’s, de dans 
van de dansmariekes en er worden elk jaar weer 
onderscheidingen uitgereikt.  Voor de Bokken 
zijn deze bezoekjes hoogtepunten in het drukke 
programma. Voor veel kinderen is dit de eerste 
keer dat zij het Voorhouts Volkslied horen en 
het carnaval meemaken.  Natuurlijk hopen wij 
dat we ze in de toekomst nog heel vaak gaan 
tegenkomen op de feesten van de carnavalsver-
eniging.

Dinsdag 5 maart
Tijd:   9:30 - 14:00 uur  Entree:  Openbaar

Locaties:  R.K. Basisschool Emmaus  9:30 uur R.K. Basisschool Antonius 11:00 uur  
  R.K. Basisschool Andreas  13:15 uur
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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

- 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

Bokverzuipen
En dan is het allemaal weer afgelopen. Op dins-
dag, de laatste dag van het carnaval zit, het feest 
er op. Maar niet voordat de ‘Bok is verzopen’. Dit 
grootse feest in Cheers gaat los met dansen, po-
lonaises, de laatste drankjes en uiteindelijk het 
‘de-installeren’ van de adjudanten en de prinsen-
paren van de Bokken. Om 21.11 uur wordt het 
jeugdprinsenpaar van al hun versierselen ontdaan 
en zullen zij op het podium staan als ”niets meer, 
maar zeker niets minder dan….”. Daarna worden 
zij zwaaiend en met tranen in hun ogen, op de 
schouders de zaal uitgedragen.

Om elf over elf is het tijd voor de prinses om af-
scheid te nemen. Op de tonen van het ‘slaven-
koor’ nemen de leden van het bestuur haar sjerp, 

het kroontje, de biedermeier en de versierselen af 
en zij zal daarmee voortaan ‘oud-prinses der Bok-
ken’ zijn. Als allerlaatste zal de prins er ook aan 
moeten geloven. Hem worden zijn steek, warme 
prinsencape, de wietstok en de prinsenketting 
afgenomen. Bokkendorp wordt weer Voorhout en 
de sleutel van het dorp wordt weer aan de bur-
gemeester teruggegeven. De ‘Bok’ zakt langzaam 
in de ton op het podium, omringd door de oud-
prinsenparen, de Grote Bok en de leden van de 
vereniging. Dit is elk jaar weer een emotioneel 
moment waar sommigen ook echt een traantje 
weg moet pinken. Het besef is daar, het carnaval 
zit er voor dit jaar weer op. Maar het feest zeker 
niet. Dat gaat nog door tot de kleine uurtjes.

5 maart - 20.30 uur - Cheers! - Entree gratis

Bokkies
Je bent met carnaval vrij van school. Maar ei-
genlijk ga je ook weer naar school… Op scholen 
bezoek! Ja dat vind ik het leukst. Als Bokkie je 
eigen school bezoeken met de carnaval, feest 
vieren en polonaise lopen. “Ja, op je oude school, 
met de oude juffen en meesters” vult een ander 
Bokkie aan. De Bokkies zijn de toekomst van de 
Bokken. Eigenlijk een jonge versie van de Raad 
van 11 die tijdens de carnaval een heel pro-
gramma afwerkt. Ze gaan eigenlijk overal mee 
naar toe waar ook het Jeugdprinsenpaar heen 
gaat. Maar niet tot ’s avonds laat. Zo rond 21 uur 
is het wel afgelopen voor de jongens tussen de 
leeftijd van zes (!) en 14 jaar. De Bokkies zijn al 
jaren goed herkenbaar met hun eigen steek en de 
blauwe gilletjes. Zij lopen mee met de opmars en 
zijn vaak de eerste die polonaise gaan lopen.
De zaterdag en zondag is topdrukte voor de Bok-
kies. Eerst een feest voor de kinderen in Cheers! 
en dan de optocht door Voorhout. “We staan dan 
met alle jeugd op de kar en rijden mee in de 
optocht. Springen hossen en dansen op kneiter 
harde muziek. Echt gaaf. Iedereen kijkt dan naar 
ons, en ik zie ook vaak bekenden langs de route 
staan”  De zondag is voor alle Bokken een drukke 
dag. “Ik vind dit de leukste dag” vertelt weer een 
ander Bokkie, “Eerst gaan we dan ontbijten bij 
de grote prins en prinses, dan naar de kerk. We 
moeten dan heel stil zijn maar echt saai is het 
niet hoor. De Mexicano’s zijn er ook en er worden 

altijd wel grapjes gemaakt. Dan gaan we met de 
raad van 11 fruitschalen en plantjes brengen bij 
mensen die heel erg ziek zijn. Soms krijgen we 
wat te drinken en wat snoep. De mensen vinden 
het wel heel leuk als wij langs komen, en ook 
gezellig. Daarna gaan we naar de paardenclub. 
Ze hebben daar lekkere broodjes en het is heel 
gezellig. Als laatste is het grote feest bij Fore-
holte. Daar hebben we opmars en is het er heel 
druk. We mogen daar blijven, maar ook naar huis 
als we uit functie gaan.”
De Bokkies worden zeker niet aan hun lot over-
gelaten. Een groep met enthousiaste begeleiders 
neemt ze op sleeptouw en let goed op dat ze op 
tijd bij de activiteiten zijn, dat ze veilig zijn, en of 
ze er netjes bij lopen. “Ja Bokkie zijn is heel leuk, 
later willen we bij de Raad van 11” Wil jij ook 
Bokkie worden bij de carnaval?

 
Wil je ook bij de Bokkies?

Stuur een mail naar: 
 

jeugd@cvdebokken.nl
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Hoe kunt u de Bokken steunen?
Om de eerder genoemde activiteiten te 
organiseren en realiseren 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; Pubquiz, 
Kuipzwammen, de optocht zijn allemaal 
activiteiten waaraan iedereen kan deelnemen. 
 
Bezoek aan de activiteiten; Uiteraard zijn 
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:
 
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. 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.
Je gegevens mailen naar Rob van der Geer 
(ledenadministratie@cvdebokken.nl) is al 

voldoende.

Sponsoren; U kunt de Bokken op vele manieren 
ondersteunen middels sponsoring.
CV de Bokken heeft een uitgebreid sponsorplan 
opgesteld met diverse mogelijkheden tegen 
verschillende prijzen.
Tevens kunt u door middel van een advertentie 
in het programmaboekje een bijdrage leveren. 
Het programmaboekje wordt door heel Teylingen 
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 Bob 
van der Wal (penningmeester@cvdebokken.nl)

Bokkenwinkel;
Ook dit jaar komen de Bokken weer bij u langs 
met de overbekende bokkenwinkel. Noteer alvast 
de volgende zaterdagen in uw agenda:
• 2 februari - “oude dorp”
• 9 februari - Oosthout
• 16 februari - Componistenbuurt
• 23 februari - Buitengebied

Heeft u interesse? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Sponsors bedankt!
Carnaval in Bokkendorp is één van de grootste sociale evenementen van, voor en door Voorhouters. 
Carnaval in Voorhout kan alleen bestaan met financiële ondersteuning. Iedereen die daaraan bijdraagt 
laat zien wat het betekent om midden in de maatschappij te staan. Wat wij concreet met sponsorgeld 
kunnen realiseren? Denkt u eens aan het succesvolle jeugdcarnaval voorafgaand aan de optocht, de 
vele fruitmandjes die we bezorgen bij de Voorhouters die het moment van aandacht goed kunnen ge-
bruiken, speciale bezoeken en evenementen voor de senioren of het bezoek aan het Winterfeest: car-
naval speciaal voor verstandelijk en/of meervoudig beperkten.

Graag willen wij alle sponsoren, adverteerders, VIB’s en donateurs bedanken voor hun steun. Zonder 
jullie hulp kunnen wij het Carnaval niet organiseren.

Sponsorcommissie

Sponsoren bedankt
SPONSORS BEDANKT

WWW.CVDEBOKKEN.NL

C.V. de Bokken

Wilt u ons ook steunen? Word Vriend, VIB of Sponsor!
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Bokkenloterij
Net als iedere vereniging heeft ook carnavalsver-
eniging de Bokken geld nodig om haar activiteiten 
te kunnen bekostigen. Een van de manieren is het 
houden van een loterij. Het kan zijn dat er af en 
toe een “Bok” naar u toe komt met de vraag om 
loten te kopen. 

Tijdens de jaarlijkse bokkenwinkel is er uiteraard 
gelegenheid om, behalve de vele prachtige artike-
len, ook loten te kopen. En mocht u dit alles toch 
nog gemist hebben, heeft u tijdens de carnaval 
nog de gelegenheid loten te kopen.

Er worden 5000 loten gedrukt, en hopelijk ook 

verkocht. De loten kosten 0,50 euro per stuk. 

De opbrengt van de loterij zal, zoals ieder jaar, 
weer volledig worden gebruikt om een gedeelte 
van de carnavalsactiviteiten van de senioren, zie-
ken en kinderen te kunnen bekostigen. 

Er zijn 20 prijzen te verdienen met een totaal aan 
prijzengeld van 545 euro. De hoofdprijs bedraagt 
maar liefst 150 euro. 

De trekking vindt plaats maandag 4 maart 2019. 
De uitslag wordt vermeld op de website van De 
Bokken en de pers wordt gevraagd om de uitslag 
te publiceren. 

Vriend van de Bokken
Zoals jullie hiervoor in ons programmaboekje al 
hebben kunnen lezen is het organiseren van al 
onze activiteiten voor de senioren, kinderen en 
zieken wel aan ons besteed. Echter de kosten 
hiervan zijn aanzienlijk. Daarom is het mogelijk 
om ons financieel te steunen als particulier. Dit 
kan door Vriend van de Bokken te worden voor € 
55,-.

Onderstaande particulieren gingen u voor:

• Malcom Duijs

• Mary Duijs

• Adrie van der Geer

• Martijn Hoeijmans

• Dick Kraakman

• Jol Kraakman

• C.A.J. van der Laan

Wilt u meer weten schroom niet en vraag het aan 
onze vrijwilligers tijdens de carnaval.

STEUN ONS! 

Word Vriend van de Bokken, VIB of Donateur



Het prinsenpaar wenst iedereen een  
geweldig carnavalsjaar


