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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

Carnaval in de Bollenstreek

zaterdag 13-02-2021

zondag 14-02-2021

Aanvang:
Locatie:

Aanvang:
Locatie:

20:30 uur (live)
YouTube kanaal CV De Bokken

15:00 uur
YouTube kanaal CV De Bokken

Speciaal voor dit jaar een echt
Bokkenbord spel. Wie is de
Spelregels
behendigste
bok?.Bokkenbord
Ook de jaarlĳkse kroegentocht zĳn we genoodzaakt in een
andere vorm te gieten. Dit jaar wordt het een prachtige
bierproeverĳ.

Houdt onze website cvdebokken.nl, Facebook en/of Instagram pagina’s in de gaten voor aanvullende
informatie en het actuele programma. Het is mogelĳk dat het bovenstaande programma nog wĳzigt.

C.V. de Bokken
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Vormgeving:
Sander de Vlieger, Martijn
Hoeijmans & Anton Wijsman

Tijdens onze evenementen
worden er foto- en ﬁlmopnames
gemaakt. Deze worden gebruikt
voor onze PR uitingen online
alsmede ofﬂine

Bokken Virtuele Kroegentocht 2021

50

Sponsoren:
Bob van der Wal & Kevin van
Kempen

YouTube kanaal CV De Bokken
17:00 uur

Dit jaar kunnen we niet met z’n allen bĳ elkaar komen.
Maar de seniorenmiddag kunnen we niet ongemerkt
voorbĳ laten gaan. Dit jaar gaan we wel samen eten.

26 27

Advertenties:
Anton Wijsman, Jan Regeer,
Wendy Pouw & Corinne
Kraakman

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.

Seniorenmaaltijd

29

Op pagina 28 en 29 van dit magazine vind u een variatie op het welbekende spel Ganzenborden, namelĳk Bokkenborden.
Hieronder vindt u de spelregels van dit eeuwenoude gezelschapsspel.

De spelers gooien om de beurt met de dobbelsteen. Wie hierbĳ het hoogste aantal ogen gooit, mag de eerste worp doen,
waarna hĳ zĳn pion evenveel vakjes vooruit zet als hĳ ogen heeft gegooid. Op een aantal vakken prĳkt een bokje. Deze zĳn er
niet voor de sier! Indien jouw pion hierop terechtkomt, moet je nogmaals hetzelfde aantal vakjes vooruit verplaatsen.
Komt een speler op een vakje, waar al de pion van een medespeler staat, dan moet men terug naar zĳn oude plaats. Om het
spel te winnen, moet bĳ de laatste worp het juiste aantal worden gegooid om de ﬁnish (55) te bereiken: gooit men teveel,
dan moet vanaf 55 worden teruggeteld. Komt men op de vakje waar al een pion staat, dan moet men nogmaals eenzelfde
aantal vakjes terug. De vakjes met een afbeelding hebben een bĳzondere betekenis. Zie hiervoor de uitleg onderaan het
Bokkenbord.
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Mogen de beste winnen, maar vooral heel veel spelplezier!
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Bokkenbord
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Locatie:
Aanvang:

Bokkendorp en daarbuiten
fruitschalenexpress@cvdebokken.nl

Elk jaar worden er rond de 250 fruitmanden en plantjes
uitgedeeld aan dorpsgenoten die wat extra aandacht
verdienen. Wil je iemand aanmelden die ook een
steuntje in de rug verdiend van ons?
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zaterdag 13-02-2021

Locatie:
Aanmelden:
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zaterdag 13-02-2021

Een ander jaar maar toch zijn
er onder voorbehoud toch nog
activiteiten dit jaar.
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In samenwerking met de Quizmasters: Timo Does,
Stephan Hoogink en Willem Jan Mosselman, hebben we
weer een geweldige Pub-quiz voor 2021 in elkaar gezet.
Ook dit jaar wordt u weer verrast. Voor iedereen zit er wel
een onderwerp bĳ die aanspreekt.

Programma 2021

25

Fotograﬁe:
Debbie van den Nouland, Dennis
Floor & Saskia van den Nouland

20:00 uur
22:00 uur
YouTube kanaal CV De Bokken

De Bokken gaan live met Kuipzwammen. Dit jaar komt
u niet naar ons in de KTS, maar komt het Kuipzwammen
naar u!

Bĳ de welbekende Bokken Super Bingo kunt u ook dit jaar
weer prachtige prĳzen winnen.

Social media:
Jörgen Lucas, Anton Wijsman,
Debbie van den Nouland

Bokken Pub Quiz
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Aanvang:
Einde:
Locatie:

20:00 uur
22:00 uur
YouTube kanaal CV De Bokken

Bokkenbord

Website:
Dennis Floor
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vrijdag 12-02-2021

Aanvang:
Einde:
Locatie:

Kuipzwammen

23

Programma 2021
zaterdag 06-02-2021

Super Bokken Bingo

Tekst:
Jörgen Lucas , Gwendolynn van
der Vooren, Martijn Hoeijmans,
Timo Does & Dennis Floor
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Hoe wordt carnaval gevierd
in de bollenstreek? Leer alle
verenigingen kennen.

Fruitschalen Express Bokkendorp

Colofon Bokken Magazine

Wie de jeugd heeft, heeft de
toekomst. Hoe groot is onze
jeugdafdeling eigenlijk?.

49

Dennis Floor
PR & Communicatie

17

Jeugd van CV de Bokken

20 21

Veel leesplezier met deze speciale uitgave.

7

Voorzitter Theo van Werkhoven over
carnaval 2021.

46 47

Het drukken van het Bokkenmagazine is onmogelijk zonder de bijdragen
van onze adverteerders en sponsoren. Wij zijn hen daar dan ook zeer
dankbaar voor. Naast het Bokkenmagazine is informatie over onze
activiteiten ook te vinden op onze website, Facebook en Instagram. Volg
ons en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes, feitjes, aanpassingen
van het programma en andere info.

Burgemeester Carla Breuer aan het
woord.

16 17 18

Waarom een magazine als er een minimaal programma is? Juist nu is
er ruimte om bijzondere verhalen vanuit bokkendorp en omstreken te
vertellen, maar ook om onze sponsoren ruimte te geven dat zij er zijn en
uw hulp goed kunnen gebruiken in deze rare, bijzondere tijden.

Voorwoord Voorzitter

5

Voorwoord Burgemeester

43

Na de prachtige eerste editie van het Bokkenmagazine
op A4 formaat van vorig jaar konden we dit jaar
natuurlijk niet achterblijven. Echter hoe konden we
in het voorjaar vermoeden dat dit wel gelijk een
anders dan andere editie van het Bokkenmagazine
zou worden. Ondanks het ontbreken van vele
activiteiten hebben de medewerkers van de
communicatiecommissie er wederom vele vrije uurtjes
ingestoken.

Inhoud

15

Beste Bokkendorpers
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Interview Karel Noordzij

Kijk voor de algemene spelregels op pagina 15 (onder het programma)
(1) 1971 CV de Bokken wordt opgericht. Even een moment om bij stil te staan. Sla één beurt over.
(11) 1981 - 11 jaar CV de Bokken. Vol gas in de polonaise. Ga verder naar 20
(19) U bent bij de seniorenmiddag beland. Gezelligheid kent geen tijd. U mag verder als u 6 gooit.
(22) 1992 - 22 jaar CV de Bokken. Het is feest, dus u mag nogmaals gooien.
(28) Uw praalwagen heeft een lekke band in de optocht. Wacht tot een van uw medespelers u inhaalt. Is er geen speler meer achter je? Sla dan één beurt over.
(34) 2004 - 33 jaar Bokken. Het prinsenpaar trakteert. U mag 11 plaatsen vooruit.
(39) U staat, op weg naar het Kuipzwammen in de KTS, op de brug op de Nagelbrug. Het verkeerslicht staat op rood. Sla dan één beurt over.
(45) 2015 - 44 jaar Bokken. Daar moet op gedronken worden. De hof chauffeur brengt u naar 50.
(46) Je moet even bijkomen van de eerste Bokken kroegentocht. Sla dan één beurt over.
(51) Er is dit jaar nauwelijks carnaval vanwege Covid-19. Je zit in de put. Ga terug naar 30 om weer in carnavals-sferen te komen.
(55) Finish

Hoe werd een Warmonder prins
carnaval in Den Bosch? Karel
Noordzij kan het weten..

Interview Jo Kraakman

42

Toen de Cheers! nog gewoon het
parochiehuis was. Verhalen uit de
oude doos..

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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Creative Conceptstore
Herenstraat 12
2215KH Voorhout
*WoodWick Candles
*Miniplantjes
*Handmade- & Eco-gifts
*DIY Design
*Lampen
*Workshops & meer
Tel.nr. 06-53513781
www.moodmatter.nl
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Beste inwoners van het Bokkendorp,
Bij de viering van het carnaval in 2020 leek corona nog
iets wat zich buiten ons land afspeelde. Als vanouds
droeg ik de sleutel over aan een stralend prinsenpaar.
Enthousiaste carnavalsvierders maakten er een prachtig
feestweekend van – zelfs toen vanwege de harde wind de
optocht moest worden afgeblazen.

Natuurlijk was er teleurstelling: zowel bij de vrijwilligers die zo fanatiek
aan de praalwagens hadden gewerkt als bij de inwoners die zich hadden
verheugd op een mooie optocht. Maar er was vooral begrip voor de
beslissing. Veiligheid gaat voor alles.
Dat credo gaat nu opnieuw op. Kort na het carnaval dat we vorig jaar vierden,
zette het coronavirus ons leven compleet op zijn kop. En nu, een jaar later,
is het volstrekt ondenkbaar dat we met z’n allen in een kroeg gaan zitten,
luidkeels meezingen met carnavalskrakers of de polonaise lopen. Het
vertrouwde carnaval vieren zit er even niet in, daar zijn we het wel over eens.
Ik herinner me het vurige pleidooi dat voorzitter Theo van Werkhoven vorig
jaar hield tijdens de carnavalsviering in de Sint Bartholomeuskerk. Carnaval
is zoveel méér dan een verkleedfeest, zei hij, het draait om verbinding,
maatschappelijke betrokkenheid, aandacht geven aan mensen die dat
kunnen gebruiken. Dat is mij uit het hart gegrepen: juist daarin zijn De
Bokken sterk.
Op 14 november, de dag dat de Prinsverkiezing gehouden zou worden,
bewees de carnavalsvereniging dat nog maar eens. Vrijwilligers gingen
op die dag langs bij zo’n 300 Voorhouters, om hen blij te maken met een
bloemetje, een kaartje en een praatje bij de deur – allemaal keurig volgens
de regels. Dat waardeer ik bijzonder: zeker in deze tijd zijn er veel mensen
die zo’n hart onder de riem goed kunnen gebruiken.
Het carnaval helemaal afgelasten, dat vonden De Bokken te ver gaan.
Liever wilde de vereniging onderzoeken wat wél kan, om de inwoners van
het Bokkendorp toch nog een beetje een carnavalsgevoel te geven. Dat er
toch een magazine uitkomt, is daar een mooi voorbeeld van: het brengt de
betrokkenheid en aandacht voor elkaar in beeld.
Net zoals we vorig jaar eensluidend besloten tijdens de storm, staat ook
dit jaar als een paal boven water: veiligheid gaat voor alles. Het carnaval
zoals we dat kennen, zullen we dit jaar helaas niet meemaken. Maar de
verbinding en het omzien naar elkaar, die blijven overeind.
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Schilder,
glaszetter &
interieur

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

Timmerwerk
Tuinhout
Maken en plaatsen van o.a
 Tuinhuisjes (op maat gemaakt)
 Tuinafscheidingen (maatwerk)
 Pergola’s
 Vlonders
 Beschoeiing
 Tuin elektra
Levering aan bedrijven en particulieren

Herenstraat 36
2215 KH Voorhout
0252 - 21 17 79
mail@vankesterenschilders.nl
vankesterenschilders.nl
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Van de voorzitter
Voor u ligt een heel mooi Bokkenmagazine. Een bewaarexemplaar met vele mooie herinneringen aan het carnaval
van eerdere jaren. Ook treft u het programma aan voor dit carnaval. Heel beperkt en veel op afstand. Maar binnen de
mogelijkheden die er zijn, proberen we toch het carnavalsgevoel over te blijven brengen. Als het niet bij elkaar kan dan
doen we dat online bij u in de huiskamer. Het is even niet anders, maar de betrokken commissies doen hun uiterste
best om u zo creatief mogelijk toch een programma aan te bieden.
Dat is al begonnen op de dag dat we eigenlijk een nieuwe prins en prinses
zouden kiezen. Met een bosje rozen op afstand langs bij mensen die een
opstekertje konden gebruiken was hier de vervanger voor. Ook mooi maar
natuurlijk hadden we ook graag twee nieuwe prinsenparen zien stralen op
het podium bij Cheers.
Wij hopen dat u zult genieten van de mooie interviews, de mooie foto’s en
verhalen. Ga er maar even lekker voor zitten. En voor de carnavalsperiode?
Houd de social media van de Bokken in de gaten. We gaan in ieder geval
de Kuipzwamavond en de Grote Bokken Bingo organiseren. Op welke wijze?
Daar zullen we u ruim van te voren over informeren.
Een raar jaar. Maar laat ons niet bij de pakken neerzitten. Laten we positief
kijken naar de toekomst en er vanuit gaan dat we het carnaval 2021-2022
op de gebruikelijke wijze kunnen vieren.
Voor nu wens ik u nogmaals veel leesgenot, blijf positief, blijf gezond, let op
en denk om elkaar.
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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 vanaf de sleuteloverdracht op vrijdag tot Aswoensdag.
•

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.
BOKKENMAGAZINE 50
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VOOR AL JE
BOODSCHAPPEN

ma di wo
08.00 - 20.00

08.00 - 20.00

08.00 - 20.00

7 DAGEN do vr za
PER WEEK
zo
GEOPEND!
10.00 - 20.00
08.00 - 20.00

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

Leidsevaart 229
2203 LC Noordwijk
Tel. (071) 3618584
www.pvanwieringen.nl
info@pvanwieringen.nl
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08.00 - 21.00

08.00 - 20.00

facebook.com/plusvandijk

Ex-prins Daan de 1e & ex-prinses Anja
Hoe leg je uit hoe je als prins Daan de 1ste en prinses Anja het carnaval hebt ervaren? Dan word je stil….je kijkt
omhoog…...alle beelden komen voorbij… Er komt een grote glimlach op je gezicht en je droomt…. terug naar 9
november toen alles begon. De Prinsverkiezing was waanzinnig om mee te maken. Het voelde net of het een bruiloft
was. Zoveel mensen die speciaal voor jou komen. Zo mooi. Daan leefde wel twee weken op een roze wolk. Hij bleef
maar ﬁlmpjes en foto’s kijken op social media. Wat een feest was dat.
En dan onze adjudanten: Bob Clijssen en Jan Piet Does. We waren een mooi
team. We delen nu iets wat we niet kunnen uitleggen aan anderen, maar we
hoeven elkaar maar aan te kijken en we weten wat we voelen en waar we
aan denken. Een mooie herinnering voor het leven.
Jeugdprinses Lies heeft bollen bij ons gepeld. Toen de voorzitter vroeg
of we iemand kende die in aanmerking kan komen voor jeugdprins
of jeugdprinses wist Daan het gelijk. Dat moet Lies worden. Een leuke
vrolijke, spontane meid en ook nog kleindochter van oud prinsenpaar
Henk en Hanneke Vink. Hoe leuk is dat! En dan kiest Lies een zoon van
een bollenkweker: jeugdprins Mike de eerste. Dat klikte meteen. Mike zijn
droom was hiermee in vervulling gegaan. Wij genoten enorm van hoe zij
zich proﬁleerden tijdens de carnaval. Ze deden het super!
We komen in een roes van feesten, indrukken, gesprekken. We gingen van
hoogtepunt naar hoogtepunt. Alles was leuk. De bezoeken aan de scholen,
naar de verzorgingshuizen, fruitbakjes rondbrengen, het bokkenbaltoernooi, het winterfeest, kuipzwammen, het feest bij Foreholte, de optochtfeesten, het eten bij de voorzitter. Alles was een grote happening.
De carnavalsmis heeft grote indruk gemaakt. Daan heeft gesproken over
verbinding, Voorhout is groot in het verbinden. Er zijn zoveel verenigingen
in Voorhout. Zij versterken elkaar en maken de verbinding door samen te
werken voor mooie evenementen in Voorhout. Het verrassingsmoment van
toneelvereniging Cultuur Verheft tijdens de carnavalsmis was zo mooi, heel
klein en teder werd het liedje gezongen: Het zijn de kleine dingen die het
doen. Zo mooi! Paste helemaal in het thema.
...Dan komt die laatste dag. Die dag hadden we regelmatig het besef: dit is
de laatste dag….tranen kwamen dan naar boven. “Niet aan denken, geniet
nog even, dachten we dan”. En door! Prinses Lies en ik keken elkaar af en toe
aan en dachten hetzelfde….zucht….we willen dit zo graag nog vasthouden.
Het bokverzuipen….Dan komt toch echt het moment. Heel vreemd gevoel.
Je neemt afscheid van een ongelofelijke, bijzondere tijd met zoveel lieve,
dierbare mensen om je heen. Daan en ik zijn heel dankbaar dat we dit
hebben mogen meemaken. Een belevenis waar we de rest van ons leven
over zullen napraten en nagenieten.
Het is een grote eer dat wij nu behoren tot het Oud Prinsen Gilde.
De week na carnaval leefden we nog in een roes. Steeds meer werd ons
duidelijk. Onze kinderen die in het geheim een kar hadden gemaakt, Daans
zussen die samen met Daans moeder (86 jaar) een prachtige carnavals
tulpenoutﬁt hadden gemaakt, vrienden die weken hebben geknutseld voor
de optocht. Groepen die zich geïnspireerd op ons werk prachtige dingen
hebben bedacht en uitgewerkt. Zo jammer dat wij het eerste prinsenpaar
zijn die de optocht niet hebben meegemaakt. Wat zou dat mooi geweest
zijn.

En dan hebben we nu te dealen met de COVID-19
Eerst zouden we nog meedoen met de optocht van 2021, maar dat is
verleden tijd…
Er was geen prinsverkiezing…
Stilletjes zijn Daan en ik nog een beetje prins en prinses. We hopen volgend
jaar in november het ofﬁcieel over te dragen aan een nieuwe prins en
prinses.
We zullen zien…..
Het was zo bijzonder, zo mooi. Het is een grote belevenis.

Anja
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0252-706606
info@tandartsenpraktijkteylingen.nl
www.tandartsenpraktijkteylingen.nl
Tandartsenpraktijk Teylingen

Schrijf u in bij de nieuwste tandartsenpraktijk van Voorhout
Voor het gehele gezin
Zowel jong als oud is van harte welkom.

Moderne praktijk
Wij zijn gevestigd in een nieuwe, moderne praktijk tegenover de Albert Heijn.

Profesioneel en fris team

Tandarts Anna, preventieassistent Timo en tandtechnicus Frederik staan voor u klaar en verwelkomen u
graag.

Schrijf u nu in en ieder kind dat wordt ingeschreven ontvangt een gratis
elektrische kindertandenborstel
Ga naar www.tandartsenpraktijkteylingen.nl of scan de code.

Ex-jeugdprins Mike de 1e & ex-jeugdprinses Lies
Het is 15 september 2019 en Lies wordt gebeld door Dianne van Schooten met de vraag of ze even langs kon komen.
En dat is waar het hele avontuur begon. Want een avontuur kan je het wel noemen. Een dag om nooit meer te
vergeten. Al snel werd Mike ook gevraagd en konden we met zn tweeën en met onze ouders gaan genieten van de
voorpret. Mooie kleding kopen, feestkapsel ﬁxen en vooral wachten tot het dan echt 9 november werd. De dag van de
Prinsverkiezing en bekend werd aan heel Voorhout dat wij de Jeugdprins en -prinses zouden zijn.
Het was een geweldige avond, helemaal omdat we toen ook wisten dat we
met Prins Daan de 1e en Prinses Anja het carnaval op zouden trekken. Een
gezelliger, ﬁjner en zorgzamer prinsenpaar hadden we ons niet kunnen
wensen.
Ook hebben we heel veel hulp gehad van onze lieve adjudanten Jayden van
Bemmel en Tijn van de Geer. Het was altijd heel gezellig met ze!
Vanaf die avond hebben we heel veel mooie en bijzondere middagen
en avonden beleefd. Van Bokkenballentoernooi tot optochtfeesten,
van sleuteloverdracht tot meerdere bezoeken aan verzorgings- en
verpleeghuizen, van de carnavalsmis in de kerk tot overal naar toe rijden in
de hofauto (dolle boel!). En altijd samen met onze adjudanten, prins Daan
de 1e en prinses Anja, veel ﬁjne Bokkenvrienden, de Mexicano’s en de Grote
Bok, Marcel Floor.
Overigens zijn er zoveel mensen achter de schermen actief bij de vereniging,
dat wisten we eerst echt niet. Samen is een woord dat hoort bij carnaval.
Gezellig waren de feesten, bijvoorbeeld de Helemaal Hollands avond,
waarbij we ook onderscheidingen aan Danny Froger en John de Bever
mochten geven. De sfeer was geweldig, al was John de Bever wel een beetje
een chagrijn! Gelukkig zijn wij Voorhouters wel gezellig en heeft hij best
een geinig liedje.
Bijzonder was de Fruitschalen-express. Hier gingen we met fruitmanden
langs zieke mensen of mensen in verzorgingshuizen. De mensen

zijn zo dankbaar. Ook mochten wij onze oma’s een fruitmand én een
onderscheiding geven. Die hebben ze lang met trots om gehad. We denken
daar nog vaak aan terug.
Sowieso waren de feesten en bezoeken aan ouderen en gehandicapten heel
indrukwekkend. Mensen weten vaak niet dat dit ook carnaval is. De Bokken
maken zoveel mensen blij die anders alleen thuis zitten zonder veel bezoek.
Je ziet hen genieten, meedansen of -bewegen, lachen en zingen. Dat maakt
indruk.
Het leukste van het carnaval én van carnavalsvereniging De Bokken is dat
iedereen erbij hoort. Jong en oud, ziek of gezond, alleen of met het hele
gezin, het zijn feesten voor én door iedereen.
De laatste avond, met het eten met de vereniging, mooi gesproken en lieve
woorden en het Bokverzuipen, was heel mooi. Toen we zo met Daan en Anja,
alle adjudanten en Marcel bij elkaar te stonden om 23.11 uur, kwam het
besef al een beetje dat we iets heel bijzonders hadden beleefd met elkaar.
Iets dat altijd in onze herinnering zal blijven en een band schept voor het
leven.
Het was tof om zoveel gezellige feesten mee te maken én de andere kant
van carnaval, het naar de mensen toe gaan die ziek of alleen zijn.
Alaaf!
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Probeer eens onze heerlijke

Chicken Teriyaki
Subway Alphen aan den Rijn | Baronie 26 - Tel. 0172-744777

Sociaal betrokken, het echte gezicht van “De Bokken”
Als echte carnavalsvereniging wordt er natuurlijk tijdens een normaal seizoen 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
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.

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

Bingo KBO. Op de eerste dinsdag na de Prinsverkiezing organiseren
De Bokken altijd de Bingo van de Katholieke Bond van Ouderen. In De
Verdieping komen dan ruim 80 senioren (dit aantal groeit jaarlijks) bij
elkaar om een spelletje Bingo te spelen. De Bokken zorgen voor de prijzen,
de drankjes en tussendoor wat hapjes. En als klap op de vuurpijl komt het
kersverse prinsenpaar zich aan de senioren van Voorhout voorstellen.

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

Elk jaar organiseren de Bokken samen met andere carnavalsverenigingen in
de bollenstreek het Winterfeest. Dit feest voor mensen met een beperking
is een van de hoogtepunten 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, waarbij
de prins en prinses worden geholpen door de Raad van 11, de bokkies, de
dansmariekes en een delegatie van oud-prinsen.

De zondag van de carnaval staat inhet teken van de caranvalsviering,
waar carnavalsvierend Voorhout in de St. Bartholomeuskerk zich van zijn
ﬂeurigste kant laat zien. Een punt van rust wordt deze activiteit ook altijd
aangeduid in het drukke programma.
Op maandag gaan de Bokken weer op pad en wordt er een bezoek gebracht
aan de Bernardus. Er gaan weer de nodige fruitmandjes mee voor de
Voorhouters 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 Bokkenvrouwen 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 en een bokkenbroeder, die uiteraard weer door de
prins en prinses worden overhandigd.
Tot slot verzorgen de Bokken een klaverjastoernooi voor iedereen die maar
mee wil doen en ook daarvoor worden de prijzen beschikbaar gesteld door
onder andere de sponsoren van De Bokken. Ook wordt voor een hapje en
een drankje gezorgd.

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. 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 is al meer dan voldoende
ledenadministratie@cvdebokken.nl
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.
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. Voor meer informatie: Neem contact op met Kevin of Bob via sponsoring@cvdebokken.nl
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Het beste uit
uw cijfers en
onderneming

Meer en Duin 313
2163 HE Lisse
0252 41 39 40
info@accvandeventer.nl
www.accvandeventer.nl
Gieterij 7
2211 WC Noordwijkerhout
0252 37 28 56
info@accwarmerdam.nl
www.accwarmerdam.nl

Hoofdstraat 123
2171 BA Sassenheim
0252 20 00 52
info@accbatenburg.nl
www.accbatenburg.nl
Van Limburg Stirumstraat 58
2201 JP Noordwijk
071 364 70 91
info@accvdplas.nl
www.accvdplas.nl

www.canto.nu

www.acclemmers.nl

Loosterweg 3
2215 TL Voorhout
0252 23 11 14
info@acclemmers.nl
www.acclemmers.nl

Lageweg 35D
2222 AG Katwijk
071 40 88 677
info@accbrittenburg.nl
www.accbrittenburg.nl

GERVEN MECHANISATIE

Momenteel nog gevestigd op: Heerenweg 359, Lisse.

Uw dealer voor:

Zelfbouw machines:

Keuringsstation:

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
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Carnaval 101 - Hoe is carnaval ontstaan
We beginnen in dit bewaarnummer over het ontstaan van het feest carnaval. Hoe is het feest ontstaan en hoe heeft het
zich ontwikkeld tot een grandioos volksfeest? We nemen u mee op een snelle wandeling en blikken terug op meer dan
40 eeuwen.
De historici en volkskundigen die zich met feest bezighouden kan men in
twee grote kampen opsplitsen. Geleerden in het ene kamp houden het
erop dat het feest niet voor het jaar 1000 is ontstaan en duidelijk wortelt
in het Christendom. Termen die gelijkenis vertonen met de woorden
carnaval en Vastenavond komen dan ook pas daarna veelvuldig voor in
teksten. Ook stellen zij, dat er onvoldoende bewijs is voor een continue
overdracht van tradities uit vroegere tijden, sterker nog, zij achten die
hoogst onwaarschijnlijk.
De opvallende overeenkomst met die meer dan 4000 jaar oude feesten,
zijn uiteraard niet aan hun aandacht ontsnapt. Zij achten die evenwel nogal
voor de hand liggend, omdat ze overwegend logisch voortkomen uit de
opeenvolging van de seizoenen. Daarnaast is er nog meer sprake van een
beperkt aantal markante, steeds terugkerende kernelementen. Naar hun
overtuiging zijn daaruit slechts een gering aantal zinnige ‘ verdichtingen’
tot feesten mogelijk, waarvoor zich bovendien slechts weinig tijdstippen
in het jaar lenen. Zij vinden het dan ook niet vreemd, dat er na het jaar
1000, steeds in dezelfde periode van het jaar, feesten zijn ontstaan die sterk
lijken op feesten, die al meer dan 20 eeuwen vóór Christus bestonden. Het
ontbreken van schriftelijk bewijs voor ononderbroken cultuuroverdracht, is
de reden dat ze er, ondanks de verbluffende overeenkomsten, voor kiezen
aan deze ‘heidense’ feesten geen aandacht te besteden. In de kracht van
mondelinge overdracht gedurende vele eeuwen geloven ze kennelijk niet
Daar komt nog de christelijke zingeving aan de voorjaarsfeesten sindsdien
bij.
De geleerden in het andere kamp achten het onwaarschijnlijk dat in de loop
der eeuwen ‘toevallig’ steeds weer dezelfde feesten in dezelfde tijd van het
jaar ontstonden. Het ontbreken van het bewijs van cultuuroverdracht prikkelt
hen juist extra. De opvattingen van de Zwitserse psycholoog en psychiater
Carl Gustav Jung en zijn theorie over een collectief onderbewustzijn en
archetypische oer-denkbeelden, worden ter verklaring aangevoerd voor het
telkens weer ontstaan van vrijwel identieke feesten op de daarvoor meest
geëigende tijdstippen. Wij neigen uiteraard naar de eerste opvatting.
Feesten die op kernpunten overeenkomen met de hedendaagse carnaval.
Het vijfde jaargetijde
Het vijfde jaargetijde begint tegenwoordig op de 11e van de 11e en niet pas
met Driekoningen, 6 januari. We kennen 11 november ook als de feestdag
van Sint-Maarten. Volkeren ten noorden van de evenaar beschouwen deze
dag als het einde van het agrarische jaar. Boeren wisten dan of de opbrengst
voldoende was om op die dag verschuldigde cijnzen, tienden of pacht te
betalen. Dan, vonden ze, was een stevig feestje wel gepermitteerd. Als na
zware lichamelijke inspanning de oogst toch tegenviel, werd uit frustratie
en ergernis even goed het glas geheven. Het gevolg was ‘mal de St. Martin’
(hoofdpijn) de volgende dag.

met brandende fakkels, zingend langs de boerderijen te trekken, om
bijvoorbeeld een stuk worst te krijgen. Die slachtdag op Sint Maarten vindt
zijn verklaring daarin, dat er eertijds ook aan Driekoningen een 40-daagse
vasten voorafging. Deze periode begon daags na Sint Maarten. Dat zijn
weliswaar 56 dagen, maar exclusief de zaterdagen en de zondagen zijn het
precies 40 vastendagen.
Voor veel carnavalisten is deze informatie een brug te ver. Elf is simpelweg
het gekkengetal, de elfde van de elfde de gekheid in het kwadraat en
11:11uur is 11 tot de vierde macht. Iedereen is doordrongen van de
magische betekenis van dit gekkengetal. Geen carnavalsorganisatie zal
deze datum en dit tijdstip dan ook ongemerkt voorbij laten gaan.
Het vijfde jaargetijden onderscheidt zich eigenlijk in de volgende perioden:
•

De tijd voor 11 november

•

De 11e van de 11e

•

Van 12 november tot de Advent (4 weken voor Kerstmis)

•

Van Advent tot Kerstmis

•

Van Kerstmis tot Driekoningen (de 12 dagen)

•

Van 7 januari tot de laatste week van Carnaval

•

De Week van carnaval

•

De carnavalsdagen en Aswoensdag

•

Halfvasten

Carnaval Bollenstreek
De Vastenavond in Noordwijkerhout is heel oud. Al in 1820 schreef de
plaatselijke Schout in een brief aan de controleur van de belastingen in
Leiden dat hij het heffen van bepaalde belastingen niet kon laten uitvoeren
omdat ‘het zeer moeylijk is in dezen carnavalstijd, de zetters (degenen
die het te betalen bedrag moesten schatten), die alle bouwlieden zijn en
nu iedere dag voor vermaak van huis gaan, bij elkander te krijgen’. Geen
wonder dat de naoorlogse carnaval er vroeg op gang kwam, temeer omdat
er nogal wat Brabants en Limburgs bloed in de bevolking zit. Werknemers
van het in 1915 opgerichte Sint Bavogesticht voor psychiatrische patiënten,
opgezet door een broedercongregatie uit Helmond, richtten in 1958
carnavalsverenging De Bavianen op. Deze verenging kreeg in 1965 de
naam De Keienbijters van Sint Bavo, in navolging van De Keienbeiters uit
Helmond. Van Noordwijkerhout is zeker een olievlekwerking uitgegaan
naar de Zilk (De Duinkonijnen 1968), Noordwijk (De Noortukkers 1968),
Voorhout (De Bokken 1971), Lisse (De Gaapstokken 1974), Sassenheim (De
Saksen 1975) en Warmond (De Billenprikkers 1978).

11 November gold ook als de slachtdag bij uitmuntendheid. Voor jongeren
was dat aanleiding om in de ochtend of ’s avonds met de foekepot, bijgelicht
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UW SPECIALIST IN
DUURZAME ENERGIE!
WARMTEPOMP:
WARMTE
UIT DE LUCHT
OF DE AARDE!

DUURZAAM VERWARMEN, KOELEN EN WARM WATER!

Voordelen van een warmtepomp voor u:

✓ Energie besparend ✓ Laag in onderhoudskosten
✓ Waardeverhogend voor uw woning!

VOORHOUT
Nijverheidsweg 10 - Tel. 0252-21 57 62
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De jeugd: veel meer dan een verzekering voor de toekomst
Met bijna vijftig jongeren is de bijdrage van de jeugdafdeling van de Bokken net zo groot als de volwassen groep. De
jeugd is de toekomst. Maar de jongens en meisjes tussen zes en zestien bieden de vereniging zoveel meer dat een
garantie voor een gezonde toekomst van de Bokken.
Gert Bol is bij Foreholte altijd druk in de weer geweest om de jongeren op
sleeptouw te nemen en ervoor te zorgen dat zij een leuke tijd hadden bij
de voetbal. Het was dan ook best logisch dat hij door Theo van Werkhoven
gevraagd werd om de vereniging in te stromen en de taken van bestuurslid
Jeugdzaken langzaam over te nemen. Nou ja, langzaam. In 2016 kon
Voorhout al kennis maken met Gert en zijn vrouw Jolanda als dynamisch
en enthousiast prinsenpaar der Bokken. Met het sociale karakter van de
Bokken was Gert toen nog niet bekend. Maar dat was precies wel hetgeen
Gert bond aan de Bokken. Het jaar daarna werd Gert lid van de Raad van
11. Die inwerkperiode was perfect om te zien hoe de vereniging achter de
schermen georganiseerd is en dan met name hoe de grote groep jeugd in
de vereniging georganiseerd werd.
Gert Bol vertelt “Met de jeugd heeft onze vereniging echt een bruisende,
jonge en frisse uitstraling. Het is super mooi om te zien dat de jeugd
zoveel energie en nieuwe ideeën meebrengt. Dat maakt onze vereniging
ook zo divers en verrassend. Natuurlijk zien de ouderen die we bezoeken
graag de ontwapenende meiden van de dansmariekes die hun best doen
met hun dansjes. En zien ze liever de Bokkies die op hun tenen lopen
om bij de schouders van hun voorganger in de polonaise te kunnen dan
een stel vrolijke volwassen mannen. De jeugd is zo vertederend en hun
enthousiasme wordt meteen door het publiek opgepikt. Al die jongeren
hebben ook echt een toegevoegde waarde voor de vereniging, voor het
carnaval en voor ons publiek. Natuurlijk vinden zij het zelf ook leuk om bij
de Bokken te horen.
Elk jaar weer melden zich weer meer dansmariekes aan. Inmiddels hebben
we al een groep van 27 danseressen die we verdeeld hebben over drie
groepen. Zij trainen en oefenen fanatiek wat op zichzelf al super leuk is.
En als er dan nog een paar optredens zijn, is het seizoen voor hen meer
dan geslaagd. Dit jaar wordt dat door de Corona natuurlijk wel wat anders.
Maar we gaan met de groepen wel hun verschillende dansen professioneel
opnemen zodat we die video ook kunnen laten zien bij onze online
activiteiten dit jaar.

Ook blijft de groep van Bokkies maar groeien. Daar ben ik ook echt trots
op. Veel jongens willen er graag bij horen omdat ze samen feest kunnen
maken en voorop in de polonaises lopen. De jongens krijgen inmiddels ook
steeds meer taken achter de schermen bij onder andere het kuipzwammen
en bij de feesten die we speciaal organiseren voor de jeugd van Voorhout.
Als de jongens eenmaal bij de Bokkies en de vereniging zitten merken ze
ook dat carnaval meer is dan alleen polonaises lopen. Zij zien de ouderen,
gehandicapten en de mensen waar zij normaal niet mee in contact komen.
Ze zien dat ze maatschappelijk een bijdrage leveren door een lach op het
gezicht te brengen bij de mensen in de BNS, de BAVO of Bernardus. Ja de
jongens, maar zeker ook de meiden van de dansmariekes komen redelijk
blanco de vereniging binnen, maar na een paar bezoeken wordt het hen
snel duidelijk dat de carnaval veel meer is dan even een optreden verzorgen.
Natuurlijk is dat voor de jeugd niet de reden om bij de Bokken te komen.
Voor hen is het gewoon ook leuk om iets speciaals te doen, om in de
spotlights te staan en iets heel anders te doen dan sporten of gamen. Vaak
zijn het de kinderen van ouders die al tijden bij de Bokken betrokken zijn en
goed weten wat het carnaval inhoudt.
Vanuit het bestuur coördineer ik alles wat met de jeugd te maken heeft.
Gelukkig hoef ik niet zelf alles te regelen, want er is prima begeleiding
voor de Bokkies, voor de dansmariekes en het jeugdprinsenpaar. Het
jeugdprinsenpaar wordt de hele carnaval al intensief begeleid door Dian ,
Debbie en Kelsey. De dansmariekes worden fanatiek getraind en begeleid
door Romy, Maartje, Anouk, Maaike, Lisa, Esther en Cathrin. De Bokkies
worden begeleid door Nick, Ramon, Ruben, Roy, Sepp en Jelle. De meesten
van de begeleiders hebben ook de hele jeugd doorlopen en blijven op deze
manier een bijdrage leveren aan de vereniging.
Ruim 22 jaar geleden zijn er veel mensen bezig geweest om de jeugd een
plek te geven binnen de Bokken. Dat is goed gelukt en ik denk dat dit niet
alleen goed is voor de toekomst van de vereniging, maar dat de jeugd ook
een extra dimensie geeft aan de Bokken en de carnaval. Zij zijn een groep
die niet meer is weg te denken.”
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AANDACHT VOOR
JE GEZONDHEID

GRATIS
PROEF
LES

Gezond zijn en gezond blijven is nog
nooit zo een hot item geweest als nu.
Juist in deze tijd is sporten en bewegen
heel belangrijk. Maar je wilt dit wel doen
in een ruime, veilige omgeving, waarbij je
voldoende afstand van elkaar kunt houden.
Dan zit je bij TH Sport & Fitness goed!

Meld je
aan op
:
thsport
enfitne
ss.nl

Dankzij onze zeer ruime zalen en onze Corona
maatregelen kun je veilig en verantwoord bij
ons sporten. Daarnaast is onze parkeergarage
omgetoverd tot outdoor sportcentrum, waardoor je bij ons zowel binnen als buiten kunt
fitnessen en groepslessen volgen. En dat
allemaal onder begeleiding van een fantastisch
team dat jou helpt je sportdoelen te behalen!
Dus, wil je graag meer bewegen, je weerstand
verbeteren en vooral plezier hebben? Kies
dan voor een sportcentrum waar je je
veilig en direct thuis voelt.
TH Sport & Fitness dus!

ZEKER NU

Nijverheidsweg 2 | Voorhout
www.thsportenfitness.nl
VOEL JE THUIS, VOEL JE FIT

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

Voor ijs,
bonbons en
chocolade op
1 5m afstand
polonaise
naar...

.

Herenstraat 43h • Voorhout • 0252 51 43 43 • deijsmeulen.nl

Carnaval in de Bollenstreek
Het seizoen 2020/2021 is nou niet bepaald een seizoen voor de Bokken om met veel plezier naar toe te leven. Corona
overheerst ons leven en zorgt voor ongekende beperkingen. Wie een jaar geleden had voorspeld dat er in 2021 geen
carnaval gevierd zou worden, zelfs niet onder de grote rivieren, zou direct worden opgesloten, met daaropvolgend een
paar jaar TBS met dwangverpleging. In de middeleeuwen zouden ze zelfs de brandstapel hebben aangestoken voor
zulke waarzeggers. Ontzettend jammer. In het seizoen 2021/2022 gaan we er weer vol voor. En reken maar dat we er
dan weer een geweldig feest van gaan maken.
In de afgelopen maanden hebben we een zoektocht ondernomen naar de
oorsprong van het carnaval in de Bollenstreek. Opmerkelijk: het is algemeen
bekend dat het carnaval met name in het zuiden van ons land wordt gevierd
en dat het “migranten” uit met name Brabant, maar ook Limburg, zijn
geweest die het carnavalsvirus hebben meegenomen naar onze regio.
Kaninefaaten
Kokkerhout is natuurlijk het meest
vooraanstaande
carnavalsdorp
in onze regio. De Kaninefaaten is
misschien ook wel de meest actieve
en grootste carnavalsvereniging
in de regio. Opmerkelijk natuurlijk
dat Noordwijkerhout ook nog eens
de Vikings en de Keiebijters kent.
Noordwijkerhout staat ook bekend als het dorp van de psychiatrische
ziekenhuizen Sint Bavo en Sancta Maria. Dat de Bavo een belangrijke rol
speelde in het dorp blijkt wel uit de naam van de voetbalvereniging aldaar:
Voetbal Vereniging Sint Bavo, oftewel VVSB. Het verhaal gaat de ronde dat
katholieke ziekenbroeders, getransporteerd vanuit het zuiden van ons land,
al meer dan 100 jaar geleden carnaval vierden in Noordwijkerhout. Toch
werd de basis van de Kaninefaaten pas gelegd in 1960. De vereniging werd
opgericht door een groep ondernemers.
De Noordwijkerhoutse Rooms-katholieke middenstandsvereniging Sint
Jozef zou haar feestelijke vergadering houden in de toneelzaal van de
gebroeders Brama. Voorzitter van de ondernemersvereniging was Ben
van der Hoorn, die een winkel in huishoudelijke artikelen had aan de
Havendwarsstraat, wat nu het Marktplein heet. ‘Ben Reut’ werd hij in de
volksmond genoemd, waarmee gekscherend werd aangeduid dat bij Ben
echt van alles en nog wat te koop was. De altijd zo actieve voorzitter had
het plan opgevat om, in navolging van de zuidelijke provincies, ook in
Noordwijkerhout een carnavalsfeest te organiseren.
Maar op zo’n feest moest men verkleed verschijnen en liefst zo onherkenbaar
mogelijk. Wie zou daar nou wat voor voelen in Noordwijkerhout? Weken van
tevoren was Ben al op pad om mensen te vinden, die bereid zouden zijn
om aan de verkleedpartij mee te doen. Het ging er heel geheimzinnig aan
toe. Niemand mocht weten wie er deze avond verkleed zouden zijn, zelfs
de deelnemers wisten het van elkaar niet. Na een tijdje had Ben voldoende
mensen bijeen om een aanzet te geven voor het eerste Noordwijkerhoutse
carnaval.

de kleedkamer van het toneel in de zaal. Toen iedereen zijn meegebrachte
kostuum had aangetrokken gaf Ben zijn instructies voor een spectaculair
entree. De gekostumeerden gingen naast elkaar voor het voetlicht op het
toneel staan. In hun midden een manshoog vel papier, waar Ben op een
afgesproken teken doorheen stapte om zich als eerste Noordwijkerhoutse
carnavalsprins te presenteren. Het was een daverend succes! Het carnaval
in Noordwijkerhout was geboren.
Bijzonder triest dieptepunt voor de Kaninefaaten en eigenlijk de hele
Noordwijkerhoutse gemeenschap was de alles verwoestende brand
die op een zaterdag in november de Schelft in de as legde. Bijna alle
carnavalsattributen van de vereniging gingen verloren.
Keiebijters en Vikings
In 1958 al werd de eerste
prins Carnaval gekozen door
(Brabantse en Limburgse) leerling
verpleegkundigen bij de toenmalige
Sint Bavo. Drie maal per jaar werd er
een dansavond georganiseerd. Omdat
de zuiderlingen ook behoefte hadden
aan het vieren van carnaval werd een
vereniging met de naam “de Bavianen” opgericht. In 1965 werd de naam
gewijzigd in de Keiebijters, vernoemd naar een carnavalsvereniging in
Helmond. En, over ironie gesproken,
de vereniging had de toneelzaal van
de stichting St. Bavo. Een ruimte die
op de nominatie stond om gesloopt
te worden en dus op die manier nog
een zinvolle bijdrage leverde. In 1995
werd de toneelzaal echter door een
felle uitslaande brand verwoest. De
Vikings werden opgericht in 1968
vanuit wijkvereniging “de Victor”.

De vergadering van de ondernemersvereniging begon normaal om acht
uur. Om tien uur zou het zakelijke gedeelte afgelopen zijn en kon het feest
beginnen. Ben leidde de ingewijden langs een donker pad buitenom naar
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De Duinknijnen
Het is algemeen bekend dat het
carnaval in de Bollenstreek is terecht
gekomen door de broeders en zusters
die vanuit Brabant bij Sancta Maria
en de Bavo in Noordwijkerhout zijn
gaan werken. De inmiddels 53 jaar
bestaande
carnavalsvereniging
De Duinknijnen zijn echter niet
opgericht door Brabanders en/of gewezen Brabanders. Rond 11 november
1968 werd in een onderonsje na een sportevenement voor kinderen,
door overkoepelende bestuursleden van de tennis, de voetbal en de gym
vastgesteld dat er voor gehuwde paren op vastenavond niet een gezellige
feestgelegenheid in het mooie dorp De Zilk was. Om hier verandering in
te brengen werd er dan ook direct besloten om een dansfeestavond op
vastenavond te organiseren. Volgens het Jubileumboek welke uitgegeven
is bij het 44-jarige jubileum van De Duinknijnen waren er 44 echtparen
die zich aanmelden. Deze dansavond in de voetbalkantine van Van Nispen
werd zoals men nog steeds in De Zilk gewend is beregezellig. Na de nodige
polonaises en uiteraard een lekkere borrel werd Henk Nederstigt de
toenmalige beheerder van de voetbalkantine uitgeroepen tot Prins. Moeilijk
doen houden ze in de Zilk niet van, nu niet en toen niet. Een steek werd heel
snel en eenvoudig gevouwen van papier. Na een zeer gezellige avond werd
er dan ook besloten om voortaan elk jaar het carnaval in De Zilk te vieren.
Nu 53 jaar later doen ze dit in De Zilk nog steeds. Dit jaar helaas wat minder
maar de optocht in De Zilk is groot en groots en De Duinknijnen bestaat
uit een grote groep vrijwilligers die een compleet carnaval organiseert voor
jong tot oud. Met een jeugdprins en prinses en hun jeugdraad die elk jaar
geloot wordt uit groep 8 van de basisschool en een groot prinsenpaar die bij
voorkeur gekozen wordt uit de Raad van 11, de raad van 11, de senaat, de
dansgardes en de vele vrijwilligers gaat het carnaval in De Zilk jaarlijks los.
Ook bij De Duinknijnen is de leuze “ Carnaval vieren doen we met z’n allen”.
Dit geldt voor de vele gasten en de vele verenigingen die het carnaval graag
met de Duinknijnen vieren.
De Saksen
De Saksen zijn geboren uit cv de
Bokken. Een wonderbaarlijk verhaal.

van de Raad van Elf van de Bokken.

Sassenheimer
Nico
Koelewijn,
waarschijnlijk de meest legendarische
carnavalsvierder van onze regio, was
vanaf de oprichting van de Bokken
betrokken bij onze club. Nico was lid
van “Cultuur Verheft” en werd ook lid

Voor het 5-jarig bestaan (wisten ze in Voorhout veel dat voor
carnavalsverenigingen de getallen 11, 22, 33, 44 etcetera heilig zijn)
zochten de Bokken een speciale Prins en dat leek Nico wel wat. Nico werd
voorgedragen door de Raad van Elf, die hem unaniem steunde. Het bestuur
van de Bokken hield echter een besloten vergadering en stak daar een stokje
voor. De reden: Nico woonde niet in Voorhout en de Prins van de Bokken
moet toch echt een Voorhouter zijn. Nico woest. Toen hij het verraad van het
bestuur hoorde sprak hij de profetische woorden: “En toch word ik Prins!”.

Het netwerk van Nico in Sassenheim zorgde er voor dat er vrij snel een
carnavalsvereniging uit de grond kon worden gestampt. Ook een groep
dansmariekes werd snel geformeerd, terwijl er ook meteen afspraken
werden gemaakt met “Kleintje Pils” als dweilorkest.
Gaapstokken
8 april 1974 is de oprichtingsdatum
van cv de Gaapstokken. De vereniging
heeft door de jaren heen altijd
een nauwe band gehad met de
plaatselijke voetbalvereniging. Het
feest in Lisse werd in de eerste jaren
onder de naam “Spekkebijters”,
vernoemd naar sportpark ter Specke,
georganiseerd door de spelers van
een seniorenteam van – toen nog – Sportclub Lisse. In 1974 werd daaruit
zelfs de carnavalsvereniging opgericht.
Billenprikkers
De Billenprikkers zijn niet meer. Onze buren in Warmond besloten een
paar jaar geleden de vereniging op te heffen met een groot slotfeest
bij Dekker. Toch waren het ook in dit dorp de uit Brabant en Limburg
geimporteerde ziekenbroeders en-zusters die de primeur hadden. Via de
personeelsvereniging van “Marienhaven” werd onder de naam van “de
Soppers” jaarlijks een carnavalsfeest georganiseerd. Ook hier was het een
wijkvereniging (Kommunikatie Warmond) dat de regie overnam en met
een eigen vereniging (de Billenprikkers) het carnaval in Warmond op de
kaart zette. Gebrek aan medewerkers brak de vereniging op. Het lot van de
kleinste kern van Teylingen. Vergrijzing, wegtrekkende jeugd en dus een
wegkwijnend aantal voorzieningen.
De Noortukkers
Eind jaren 60, er werd al een aantal
jaren carnaval gevierd in jeugdsoos
Tisietars, kwam er op initiatief van
Kees Vliet Vlieland een echt carnaval
in Noordwijk. Noordwijkerhout had
al een vereniging en dat stak hem.
Hij had een enorm netwerk en pakte
daar de juiste mensen uit die hem
hielpen zijn ideeën vorm te geven.
Hij had mensen in de muziek, in de horeca, in de reclamewereld, in de
drukkerij, in vervoer, in de bouw en vooral in gezelligheidsmensen. Alles
werd met vrijwilligers in elkaar geplakt, gebouwd en gemaakt. Er werd van
alles georganiseerd, kindermiddagen in de beide bioscopen in Noordwijk,
een echte optocht met karren en muziekvereniging, kindermiddag en
bejaardenmiddag in Huis ter Duin, bezoek kinderziekenhuis op het
Lindenplein en naar Sole Mio. Daarnaast zeer veel gezellige feestjes in
het carnavalsseizoen. Van de ideeën van toen zijn er in de loop der jaren
een heleboel gebleven maar gelukkig ook aangevuld met nieuwe frisse
ideeën. Maar altijd waren en zijn er mensen die de Carnaval een warm hart
toedragen en zich net zo inzetten voor de club die in 1969 voor het eerst
carnaval vierde in Noordwijk.
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Uw accountant, administrateur
of adviseur in de regio
hoekhoveniers.nl
Martin Teunisse
+31 (0)6 11 14 03 32
martin.teunisse@oamkb.nl
www.oamkb.nl/martinteunisse

transport

Beethovenlaan 31 - 2215 SG Voorhout
www.dicatransport.nl

Dirk Heemskerk
06 23 42 46 06
Cas Heemskerk
06 23 22 60 15
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De verlichte optocht in Noordwijk
In 2015 werd in Noordwijk op vrijdagavond de eerste verlichte optocht georganiseerd door de Noortukkers. In de hele regio werd er op zaterdag- of
zondagmiddag een optocht gehouden. De Noortukkers hadden hun optocht altijd op zaterdagochtend. Dat leverde echter wel eens problemen op met de
sportverenigingen, aangezien die activiteiten vooral ook op dat tijdstip plaatsvinden. Bovendien was er op zaterdagochtend niet echt veel publiek langs de
route te vinden. Dat werd met de vrijdagavond als tijdstip wel anders. Vorig jaar namen er ook nog eens 6 carnavalsverenigingen uit de regio deel aan de
optocht. Doordat de optocht van de Noortukkers werd verschoven naar de vrijdagavond kwamen er plotseling ook meer mogelijkheden om mee te gaan
lopen in de optochten in Lisse, Sassenheim en de Zilk. Ook leuk om te melden is dat de optocht in Noordwijk nog elk jaar groeit. Ieder jaar komen er meer
verenigingen kijken en gaan zij zoeken naar aanpassingen in het eigen programma, zodat ook zij mee kunnen rijden. Ook het aantal toeschouwers wordt
ieder jaar meer. Vermeldenswaard is ook dat de optocht op televisie wordt uitgezonden door de regionale omroep BO. Kortom: een gouden greep van de
Noortukkers om de optocht naar de vrijdagavond over te hevelen.
Het winterfeest
De Bollenstreek kent dus tal van carnavalsverenigingen. Deze verenigingen
bundelen de krachten ook samen wat zich onder andere uit in: Stichting
Winterfeest Duin- en Bollenstreek.
Gestart in de oude Hobaho-hallen in Lisse en later in sporthal Ter Specke:
een groots opgezet carnavalsfeest voor inwoners van de Bollenstreek
met een beperking. In de volksmond wordt het winterfeest ook wel “het
gehandicaptenbal” genoemd.
Deze stichting komt voort uit “het winterfeest” dat onderdeel was van
Stichting De Zevensprong. Helaas was deze stichting genoodzaakt het
winterfeest uit hun programma te schrappen. Alle verenigingen waren het
over één ding eens: “Een feest voor mensen in deze doelgroep mocht niet
verdwijnen.”
De eerst editie in de nieuwe samenstelling werd op 11 januari 2019
gehouden in de Schelft in Noordwijkerhout. Met honderden bezoekers was
de eerste editie een groot succes. Dit gaf zoveel voldoening dat de diverse
carnavalsverenigingen besloten dit feest nog jarenlang te organiseren. De
oprichting van de Stichting is de formele kroon op dit besluit.

De volgende carnavalsverenigingen uit de Duin- en Bollenstreek zijn
betrokken bij de organisatie van dit carnavalsfeest: uit Noordwijkerhout
De Kaninefaaten, De Keiebijters, De Vikings en De Tulpkabouters. Uit De
Zilk de Duinknijnen, uit Voorhout De Bokken, uit Lisse De Gaapstokken, uit
Sassenheim De Saksen en uit Noordwijk de Noortukkers..

Het nieuwe bestuur bestaat uit voorzitter Theo van Werkhoven (C.V. de
Bokken), secretaris Ed van den Berg (C.V. de Saksen) en Penningmeester
Paul de Klerk (C.V. De Kaninefaaten) en Jolanda Duivenvoorden (secretaris).
Zij worden gesteund door alle verenigingen uit de Duin- en Bollenstreek.
Een grootse samenwerking voor een groots feest.

Al deze verenigingen komen samen om een carnavalsfeest te organiseren,
speciaal voor mensen met een beperking uit de Duin- en Bollenstreek!
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T. (0252) - 22 07 04
E. info@vanzundertparket.nl
I. www.vanzundertparket.nl

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.

Advies, Aanleg &
Onderhoud

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

06 - 14 44 02 57

janmeĳerhoveniers@gmail.com
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Programma 2021
zaterdag 06-02-2021

vrijdag 12-02-2021

Aanvang:
Einde:
Locatie:

Aanvang:
Einde:
Locatie:

Kuipzwammen

20:00 uur
22:00 uur
YouTube kanaal CV De Bokken

Bokken Pub Quiz

20:00 uur
22:00 uur
YouTube kanaal CV De Bokken

De Bokken gaan live met Kuipzwammen. Dit jaar komt
u niet naar ons in de KTS, maar komt het Kuipzwammen
naar u!

In samenwerking met de Quizmasters: Timo Does,
Stephan Hoogink en Willem Jan Mosselman, hebben we
weer een geweldige Pub-quiz voor 2021 in elkaar gezet.
Ook dit jaar wordt u weer verrast. Voor iedereen zit er wel
een onderwerp bĳ die aanspreekt.

zaterdag 13-02-2021

zaterdag 13-02-2021

Locatie:
Aanmelden:

Locatie:
Aanvang:

Fruitschalen Express Bokkendorp

Bokkendorp en daarbuiten
fruitschalenexpress@cvdebokken.nl

Seniorenmaaltijd

YouTube kanaal CV De Bokken
17:00 uur

Elk jaar worden er rond de 250 fruitmanden en plantjes
uitgedeeld aan dorpsgenoten die wat extra aandacht
verdienen. Wil je iemand aanmelden die ook een
steuntje in de rug verdiend van ons?

Dit jaar kunnen we niet met z’n allen bĳ elkaar komen.
Maar de seniorenmiddag kunnen we niet ongemerkt
voorbĳ laten gaan. Dit jaar gaan we wel samen eten.

zaterdag 13-02-2021

zondag 14-02-2021

Aanvang:
Locatie:

Aanvang:
Locatie:

Super Bokken Bingo

20:30 uur (live)
YouTube kanaal CV De Bokken

Bĳ de welbekende Bokken Super Bingo kunt u ook dit jaar
weer prachtige prĳzen winnen.

Bokken Virtuele Kroegentocht 2021
15:00 uur
YouTube kanaal CV De Bokken

Ook de jaarlĳkse kroegentocht zĳn we genoodzaakt in een
andere vorm te gieten. Dit jaar wordt het een prachtige
bierproeverĳ.

Houdt onze website cvdebokken.nl, Facebook en/of Instagram pagina’s in de gaten voor aanvullende
informatie en het actuele programma. Het is mogelĳk dat het bovenstaande programma nog wĳzigt.

Spelregels Bokkenbord

Op pagina 28 en 29 van dit magazine vind u een variatie op het welbekende spel Ganzenborden, namelĳk Bokkenborden.
Hieronder vindt u de spelregels van dit eeuwenoude gezelschapsspel.
De spelers gooien om de beurt met de dobbelsteen. Wie hierbĳ het hoogste aantal ogen gooit, mag de eerste worp doen,
waarna hĳ zĳn pion evenveel vakjes vooruit zet als hĳ ogen heeft gegooid. Op een aantal vakken prĳkt een bokje. Deze zĳn er
niet voor de sier! Indien jouw pion hierop terechtkomt, moet je nogmaals hetzelfde aantal vakjes vooruit verplaatsen.
Komt een speler op een vakje, waar al de pion van een medespeler staat, dan moet men terug naar zĳn oude plaats. Om het
spel te winnen, moet bĳ de laatste worp het juiste aantal worden gegooid om de ﬁnish (55) te bereiken: gooit men teveel,
dan moet vanaf 55 worden teruggeteld. Komt men op de vakje waar al een pion staat, dan moet men nogmaals eenzelfde
aantal vakjes terug. De vakjes met een afbeelding hebben een bĳzondere betekenis. Zie hiervoor de uitleg onderaan het
Bokkenbord.
Mogen de beste winnen, maar vooral heel veel spelplezier!

Professionele en snelle bestrijding van:
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Kijk voor de algemene spelregels op p
(1) 1971 CV de Bokken wordt opgericht. Even een moment om bij stil te staan. Sla één beurt over.
(11) 1981 - 11 jaar CV de Bokken. Vol g
(22) 1992 - 22 jaar CV de Bokken. Het is feest, dus u mag nogmaals gooien.
(28) Uw praalwagen heeft een lekke band
(34) 2004 - 33 jaar Bokken. Het prinsenpaar trakteert. U mag 11 plaatsen vooruit.
(39) U staat, op weg naar he
(45) 2015 - 44 jaar Bokken. Daar moet op gedronken worden. De hof chauffeur brengt u naar 50
(51) Er is dit jaar nauwelijks carnaval vanwege Covid-19. Je zit in de put. G

3
1

1
5
16 17 18
12

43

40 41

9 10

4

enbord

34 35 36 37
3

8
3
5

7

C.V. de Bokken

6

op pagina 25 (onder het programma)
Vol gas in de polonaise. Ga verder naar 20
(19) U bent bij de seniorenmiddag beland. Gezelligheid kent geen tijd. U mag verder als u 6 gooit.
band in de optocht. Wacht tot een van uw medespelers u inhaalt. Is er geen speler meer achter je? Sla dan één beurt over.
aar het Kuipzwammen in de KTS, op de brug op de Nagelbrug. Het verkeerslicht staat op rood. Sla dan één beurt over.
aar 50.
(46) Je moet even bijkomen van de eerste Bokken kroegentocht. Sla dan één beurt over.
put. Ga terug naar 30 om weer in carnavals-sferen te komen.
(55) Finish

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

De Bokken doen waar het in de kerk om gaat
“De carnaval verschilt niet zoveel met waar de kerk voor staat. We vinden het allebei belangrijk om mensen te helpen,
zieken aandacht te geven, naar ouderen te luisteren en mensen te steunen waar we kunnen. Daarbij hoeven we het
niet over Jezus te hebben, terwijl het wel over Hem gaat”.
Telefonisch spreek ik met diaken Bertijn Prins van
de parochie Sint Maarten. We hebben het over
carnaval, de kerk en zijn beleving van de carnaval
en spreken af dat ik hem ‘diaken Bertijn’ noem,
en hem met ‘je’ aanspreek. In gedachte zie ik
diaken Bertijn staan in de lege Bartholomeuskerk,
gekleed in het typische lange gewaad, dalmatiek erover, één arm gespreid
en in de andere een oude Nokia telefoon. Het beeld blijkt voor geen meter
te kloppen: “Ik zit met mijn poten omhoog op de verwarming, in mijn
spijkerbroek en mijn hoodie naar de tuin van de Warmondse pastorie te
kijken, met een bakkie kofﬁe”. Het typerende taalgebruik van diaken Bertijn
brengt een glimlach op mijn gezicht. De manier waarop hij spreekt is
herkenbaar, helder en duidelijk, waarmee hij zich onderscheid van andere
collega’s uit zijn beroepsgroep. Toch blijkt dat de diversiteit wel groot is: “Een
collega van mij is altijd havenarbeider geweest en DJ in een van de grootste
Techno discotheken van Rotterdam. We weten wel wat van de wereld”.
Hoe heb je vroeger carnaval beleefd en wat betekent dat voor je? Diaken
Bertijn: “Ik heb best wel fanatiek carnaval gevierd in Noordwijkerhout,
in de Schelft samen met mijn vriendenkoppel. Voordat ik in de kerk ging
werken, deed ik de middelbare Tuinbouwschool en heb paar jaartjes hogere
agrarische school gedaan, werkte ik in de bollen en heb altijd door het
Noordwijkerhoutse rondgewandeld. Dat betekende ook dat je meedeed aan
de carnaval, de karrenbouw en veel in de Schelft te vinden was. Dat begon
op vrijdagavond en gingen we van de optocht van Noordwijkerhout op
zaterdag, naar de optocht op zondag in de Zilk en dan naar de Duinpan van
de Duinknijnen en ‘s avonds weer terug naar de Schelft. Daarna op maandag
even bijkomen en op dinsdag met de trekker de kroegentocht houden, dat
kon toen nog. In de periode van ongeveer zestien tot tweeëntwintig jaar
ben ik het carnaval wel anders gaan beleven. Ik studeerde toentertijd
theologie in Amsterdam en daar was één docent, die echt wel een serieus en
pittig vak gaf. Tijdens het carnavalsweekend zei hij: “ Ik gaat naar Limburg
toe, ik ga carnaval vieren, want ik neem mezelf niet serieus als katholiek
op het moment dat ik wel ga vasten maar geen carnaval vier”. Ik had die
aanmoediging niet echt nodig maar het maakte wel indruk op me. Ik ging
altijd al lekker naar de Schelft, beetje gek doen.
Carnaval is de voorbereiding op het vasten, de periode van inkeer en
bezinning. Maar vaak zie je dat de mensen in de kerk zich focussen op het
vasten terwijl de mensen die carnaval vieren zich meer op het feesten en
het gek doen richten. Voor mij gaat het gaat om een stukje evenwicht, een
eenheid; ze kunnen niet zonder elkaar, die twee. Het is ook helemaal niet
verkeerd om de teugels te laten vieren om daarna weer pas op de plaats te
maken.
De zondag is altijd wel bijzonder met een volle Bartholomeuskerk, veel
mensen verkleed, een opmars van de Bokken met de Mexicano’s die ook
echt wel muziek kunnen maken. Natuurlijk is dan het thema Carnaval en het
loslaten van de dagelijkse dingen zonder de ander uit het oog te verliezen.

Het is een mooie traditie dat de Bokken tijdens de drukke carnavalsdagen
tijd reserveren om in de kerk dit samen te vieren.
Niet iedereen ervaart de religieuze wortels van de carnaval; het feest is
meer een cultuurding geworden. Hier in de Bollenstreek is het toch een
wat agrarisch gebied met echt een dorpscultuur, waarbij de kerk wat meer
in de marge terecht is gekomen. De relatie met de kerk is gewoon minder
geworden en dan gaat carnaval voor sommige over: ‘pakken wat je pakken
kan en katjelam’. Ach het hoort bij het leven. Bij de Bokken is op Aswoensdag
altijd een soort ‘aftercarnaval’ met een biertje erbij en gezelligheid. Maar
dat is natuurlijk zo krom als een hoepel; carnaval is voorbij en het is dan
Aswoensdag; één van de twee echt nog ofﬁciële vastendagen, naast goede
vrijdag en dan ga je nog even door met carnavallen! Daar zie je de spanning
tussen carnaval en de beleving van de kerk. Daar zijn ze uit elkaar komen
te liggen.
De Bokken hebben ook wel protestante prinsenparen gehad; dat vind
ik wel bijzonder. Prima prins hoor voor de rest. Maar daar zie je toch dat
bij het kiezen van een prinsenpaar het katholieke geloof niet hoog op
het prioriteitenlijstje staat. Van harte welkom natuurlijk. In die tijd leven
we tegenwoordig. Maar het is mooi dat als zo’n prinsenpaar dan bij de
vereniging binnenkomt, zij wel een gevoel kunnen krijgen voor de carnaval
en alles waar zij voor staat”.
Wat is de hedendaagse relatie tussen kerk en carnaval? En in welke
mate heeft de kerk invloed op de rol die zij speelt op de carnaval?
Diaken Bertijn: “Kunnen wij daar invloed op hebben? Het feit dat
carnavalsverenigingen zoals de Bokken de contacten nog hebben met de
kerk laat de identiteit zien. De carnaval voelt zich nog steeds verbonden.
Er is dus zeker een verwantschap. De Bokken gaan naar bejaardenhuizen,
naar de ziekenhuizen naar instellingen en eenzamen; daarin vinden de
kerk en carnavalsvereniging elkaar. Bij dat soort bezoeken vindt er een
verdiepingsslag plaats. Daarin zit een stukje katholieke identiteit van de
Bokken. Die identiteit kun je tussen de regels door vinden. De carnaval en
de kerk kunnen niet zonder elkaar. Door al die aandacht voor de medemens
en alle sociale activiteiten van de Bokken, brengt de carnavalsvereniging
- bewust of onbewust - de uitgangspunten van de kerk in praktijk. Dat is
typische een katholieke benadering, we hebben een blij geloof dat zich
tussen de regels door bevindt, zonder ongevraagd te preken en over Jezus
te spreken.
Kerkelijker, christelijker kun je het niet hebben. Je kunt het over Jezus
hebben tot je een ons weegt, maar het gaat er om dat je dingen voor
mensen doet, dat je eens bij die oude oma op bezoek gaat. Dat is ook
waarom ik diaken ben, omdat ik graag mijn handen wil laten wapperen en
buiten de kerk wil opereren. Wanneer ik priester zou zijn, is dat toch iets
lastiger omdat de priester zich toch meer dan de diaken richt op werken
binnen het kerkgebouw.

ins
Bertijn Pr
Diaken
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Een Warmonder als Prins Carnaval in Oeteldonk
Het volgende verhaal is geschreven door Karel Noordzij. Woonachtig in Warmond en totaal onbekend met het
fenomeen carnaval in de Bollenstreek. Grappig! Want Noordzij ging tien jaar lang door het leven als Prins Carnaval in
Oeteldonk, toch een van de Walhalla’s als het gaat om carnaval vieren in Nederland.
Komende van boven de rivieren riep vroeger bij mij het begrip ‘carnaval’
nogal wat gemengde gevoelens op: ik zag op de televisiebeelden steeds
wat geforceerd lachende, zwetende, vals zingende en halfdronken mensen,
die kennelijk al joelend en hossend, een ‘feest’ aan het vieren waren. Ik
associeerde dat met platte, wat lompe humor, gecombineerd met overmatig
drankgebruik. Niets voor mij dus, dacht ik .
Door een speling van het lot heb ik echter als niet-katholiek het voorrecht
gehad om bijna tien jaar intensief mee te spelen als Prins Carnaval van
‘Oeteldonk’, zoals Den Bosch tijdens het carnaval heet. In die periode heb
ik een heel andere kijk op dat zuidelijke feest gekregen. Ik ben er zeer van
gaan houden en heb de aanstekelijke humor, de fantasievolle creativiteit,
én de verborgen wijsheid ervan ontdekt en leren waarderen.
U zult zich daarom wellicht afvragen hoe ik dan, met zo’n negatieve
beginhouding, bij dat Bossche carnaval betrokken ben geraakt.
De ontstaansgeschiedenis
Daartoe neem ik u even mee naar de oorsprong van het huidige, in de
wereld unieke Bossche carnavalsfeest, dat heel anders is dan het meer

Rheinische carnaval dat men kent in Limburg en sommige kleinere dorpen
in Brabant. Zeg in Oeteldonk dan ook nooit ‘Alaaf’ want dan wordt je meteen
doorgestuurd!
Welnu, men viert natuurlijk al eeuwen carnaval in Den Bosch. Maar rond
1880 begon de Rooms-Katholieke kerk toch moeite te krijgen met bepaalde
aspecten ervan: dronken kerels, meisjes die lastiggevallen werden, heibel,
extravagantie, verloedering, enzovoort.
Dat was dan ook de reden dat de toenmalige Bisschop van Den Bosch,
Monseigneur Godschalk, in 1881 verkondigde dat er vanaf 1882 géén
carnaval meer gevierd mocht worden. Er zouden geen festiviteiten meer zijn
voorafgaand aan de 40 dagen vastenperiode tot het Paasfeest.
Dit veroorzaakte natuurlijk paniek bij de burgerij! In die periode van
algehele verwarring kwam een aantal jonge Bossche notabelen bij elkaar
in café Plaats Royaal (bestaat nu nog, maar op een andere plek), om zich te
beraden over de situatie, en om te bedenken hoe het carnavalsfeest op een
zodanig hoger cultureel plan gebracht kon worden, dat er voortaan geen
problemen meer met de Rooms-Katholieke kerk zouden ontstaan.
Het spel
Men ontwikkelde toen een ‘Spel van de omgekeerde wereld’, met herkenbare
aspecten uit het ofﬁciële leven: een persiﬂage op een Staatsbezoek van een
Hoge Vorst, een Prins. Die Prins zou vanuit zijn ‘Winterpaleis’ elk jaar, na een
lange treinreis, gedurende drie dagen een ofﬁcieel bezoek brengen aan zijn
‘Zomerresidentie’ in zijn Pronkjuweel, niet de stad Den Bosch, maar het dorp
‘Oeteldonk’. Dat dorp zou bevolkt zijn met alleen maar boeren en boerinnen
(durskes), getooid in boerenkielen. Iedereen was daardoor gelijkwaardig,
zonder rang of stand, en had in die drie dagen de gelegenheid om met
humor kritiek te leveren op de zittende magistratuur. .Overigens worden
daarom tot op de dag van vandaag lieden zonder boerenkiel, maar verkleed
in bijv bananenpakken, direct gekenmerkt als indringers van buiten.
Maar er zou ook een ‘Burgervaojer’ (dorpsburgemeester) met zijn
‘Assessor’ (dorpswethouder) worden aangesteld, die het dorp gedurende
die drie dagen moest besturen en ervoor moest zorgen dat alles in
gereedheid gebracht werd om de Hoge Vorst op gepaste wijze en met
alle protocollaire egards te ontvangen. Om het sprookje realistischer te
maken, sprak men af dat die Prins niet in Den Bosch mocht wonen, om
te voorkómen dat men die persoon gedurende de rest van het jaar zou
tegenkomen. Daarnaast bepaalden de jonge notabelen dat de Prins niet
Rooms-Katholiek zou moeten zijn, maar Protestant. Op die manier kon men
immers vermijden dat, indien er onverhoopt toch problemen met de Kerk
zouden komen, de Bisschop deze functionaris in de ban zou kunnen doen.
Ze zeggen weleens: ”Carnaval kan je niet uitleggen, dat moet je meemaken
en voelen”, maar toch wil ik proberen om u iets te laten proeven van de sfeer.
Dat doe ik door een korte kenschets te geven van een aantal hoofdrolspelers
in het spel. Een humoristisch spel van de omgekeerde wereld, dat
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desondanks, of juist daarom, zeer serieus gespeeld wordt aan de hand van
een strikt omschreven protocol.
Daarbij zij nadrukkelijk opgemerkt dat ik slechts kan spreken over
het unieke carnavalsfeest van Oeteldonk en geen kennis draag van
carnavalsfestiviteiten in andere plaatsen, dus helaas ook niet in Teylingen!
Want ik was met carnaval altijd in Oeteldonk; ook nu nog steeds.
Hoofdrolspelers – De Prins en zijn Adjudant
De Telgen van de Dynastie der Amadeiro’s, zoals de Prinsen worden
genoemd, komen dus sinds 1883 van buiten en zijn niet Rooms-Katholiek.
Ze worden benoemd ‘voor het leven’ en abdiceren op het moment van hun
eigen keuze. Ik zelf was indertijd de 24ste Telg der Dynastie (Amadeiro de
24ste), en ben dat gedurende 10 prachtige jaren geweest. De Prins wordt
tijdens zijn bezoek bijgestaan door ‘zijn trouwe Adjudant’ deze Adjudant is
de werkelijke steunpilaar en ‘servant leader’ van de Prins. Mijn grote vriend
en toeverlaat in die dagen was Rolf vd Wall Bake, wiens Carnavalstitel luidde:
‘Rudolf, Hertog van Warmond, Ridder van de Hambaken’. In tegenstelling
tot veel andere plaatsen, wordt in Oeteldonk een Prins dus niet bijgestaan
door een ‘Prinses’.
Daarnaast worden Prins en Adjudant vergezeld door 11 jonge ‘bodyguards’,
die dus ook van buiten komen. Zij heten ‘het Gevolg van de Prins’, waarbij
10 ‘Generaals’ onder leiding staan van één ‘Korporaal’. De omgekeerde
wereld dus! Het Gevolg moet er voor zorgen dat de Prins en de Adjudant
veilig alle kroegen (ordenaorissen genoemd) binnen kunnen komen, hoe
vol ze ook zijn.
Al sinds vlak vóór de Tweede Wereldoorlog en ofﬁcieel sinds 1947 worden
de leden van dat Gevolg gerekruteerd uit studenten uit Delft. Dit is met een
onderbreking van een aantal jaren nog steeds zo. Als je niet katholiek was,
maar toch gezellig, kon je lid worden van het Dispuut Oeteldonk. Zo ben ik
als Delfts student betrokken geraakt bij dat voor mij zo onbekende carnaval.
Vier jaar lang heb ik in dat Gevolg dienst mogen doen, onder Prins Amadeiro
de 20ste. En omdat je in die rol alles meemaakte van de unieke ins en outs
van dat Bossche carnaval, ben ik er steeds meer van gaan houden.
Hoe ik uiteindelijk, veel later, tot Prins Amadeiro werd ingewijd als 24ste
Telg der Dynastie, kan ik hier om veiligheidsredenen niet uit de doeken
doen. Dat behoort nu eenmaal tot het ‘Geheim van het Winterpaleis’!
De Prins spreekt, komende van buiten, ABN en geen Oeteldonks. Hij spreekt
steeds zijn geliefde volk toe in de vorm van ‘pluralis majestatis’ (niet ‘ik’
maar ‘wij’). In zijn rolomschrijving staat geschreven dat hij warmte moet
uitstralen naar zijn volk, maar toch koninklijke afstand moet bewaren. Hij
is dus in die zin niet iemand die zo nodig ‘lollig’ moet doen. Hij moet zich
juist Prinselijk en warmbloedig gedragen. Hij wordt aangesproken met
‘Hoogheid’. Toen mijn lieve vrouw Sophie mij , in kostuum, eens begroette
met de woorden ‘goedemorgen Karel’, werd zij direct door de Minister
van Protocol op haar vingers getikt. De Prins moet immers door iedereen
op gepaste en eerbiedige wijze worden aangesproken en behandeld. Hij
is in Oeteldonk almachtig, zijn wil is wet. En ondanks het feit dat er een
volledig uitgewerkt Dienstrooster bestaat voor de carnavalsdagen, waarin
de gebeurtenissen letterlijk van uur tot uur en minuut tot minuut staan
opgetekend, komt de Hoogheid nooit te laat , hij is per deﬁnitie altijd op tijd.
Overal waar de Hoogheid en zijn Adjudant verschijnen, wordt allereerst het
Oeteldonksche Volkslied gespeeld. De boerenpetten gaan af en een ieder
zingt uit volle borst mee.

De Prins slaapt in de enige kamer van Hotel Central (zijn ‘Zomerresidentie’)
die een balkon heeft uitkijkend op de markt. Die kamer is voorzien van een
hemelbed. Ook staat daarin een prachtige kappersstoel, want na het bezoek
van de Hofarts, elke dag om 8 uur 11, komt de Hofkapper op bezoek om
hem in de watten te leggen en met een ouderwets mes te scheren. Daarna
wordt hij opgehaald door zijn Adjudant, zijn Hofchauffeur, en de Minister
van Protocol om hem te begeleiden naar zijn eerste optreden van de dag. De
Hofnaaister en Hofbreister hebben ondertussen zijn kostuum gecontroleerd
en waar nodig weer op orde gebracht. Het Gevolg staat weer klaar om de
Prins te begeleiden, waarna het eerste Prinselijke biertje dan om ca 10 uur
door de keel vloeit; gedurende de dag afgewisseld door brandewijn met
suiker en champagne. Het laatste biertje in functie wordt , afhankelijk van
het programma, geschonken om ca 12 uur ’s nachts, waarna de Hoogheid
zich terugtrekt om in zijn Prinselijke vertrekken de speeches voor de
volgende dag uit te werken.
Hoofdrolspelers - De Burgervaojer en zijn Assessor
Ook de rol van dorpsburgemeester wordt voor langere tijd gespeeld door
dezelfde persoon, in dit geval juist door een inwoner van Den Bosch, die
dan ook echt boers en plat Oeteldonks behoort te praten. Zijn (bij)naam is
“De Peer” . Hij is in feite de ‘stand up comedian’ , die met een kritisch oog
de activiteiten van BenW becommentarieert.
Het karakter van De Peer is een wat lompe, zelﬁngenomen man, die
eigenlijk vindt dat hij de beste is in het gehele dorp, maar toch met enig
ontzag tegen de Hoogheid (de Prins) opziet, want die heeft nu eenmaal
blauw bloed in de aderen. Hij wordt weliswaar bijgestaan door zijn Assessor
( genaamd “Kees Minkels”), maar die is zo dom, dat ie nooit wat zegt en
steeds een zwijgende persoon is op de achtergrond. “Ik en munne Kees
hebben dit weer helemaal zelves voor elkaar gekregen”. “Ik heb een veel
zwaardere baan dan munne Kellega vd mart: ik mot in drie dage goedmake
wat hij in één jaar verprutst heeft”.
Ook de Peer heeft zijn bodyguards: 11 Bossche jongelieden, die “De
Geminteraod” heten.
De Peer heeft een beroemde (beruchte) huishoudster, Juffrouw Hendrien.
Deze is er nooit: ze mag immers niet mee naar de carnaval omdat ze moet
werken van haar baas; ze moet steeds voor de ‘skrikkeluk veurnaome
voejerpartijen’, voor iedereen de ‘errepels’ schillen. Zij is wel altijd het
gesprek van de dag, temeer daar haar relatie met de Assessor slecht is.
Af en toe verschijnt er – vlak voor het carnaval begint - een boze ingezonden
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brief van haar hand in de lokale krant, waarin zij zich beklaagt dat ze
met carnaval wéér geen vrij heeft gekregen van haar baas, en dat de
werkomstandigheden in huize De Peer werkelijk te erg zijn voor woorden.
Als daar niet snel een einde aan komt zal zij wel eens een boekje open doen
over wat er zich werkelijk achter de schermen voordoet. Daarop verschijnt
de dag erna steeds een reactie van Kees Minkels, die betoogt dat zij niet
zo moet zeuren. “Ze heeft immers nog geen drie jaar geleden een nieuw
handtasje van de Peer gekregen. En vorig jaar zelfs nog een gezinsﬂes
Boldoot voor haar persoonlijke hygiëne. Ze zou er overigens goed aan
doen om daar meer aandacht aan te besteden, want als ze nu eens haar
okselharen zou afscheren, zouden de Kikvorschen weer mooi in een grijs
pak de Prins kunnen ontvangen”.
Alléén tijdens een schrikkeljaar (dan is er immers één dag over en heeft ze
vrij) mag zij op zondag, bij de intocht, in de koets naast De Peer zitten. De
Assessor loopt er dan achteraan. Juffrouw Hendrien wordt gespeeld door
een man.
Hoofdrolspelers – Driek Pakaon en de Hofkapel De Kikvorschen
Vlak na de feestelijke aankomst van de Hoogheid op Oeteldonk Centraal - en
na het zingen van het Oeteldonksche Volkslied - wordt op het Stationsplein
door de Peer de lokale veldwachter, genaamd Driek Pakaon, ter beschikking
gesteld van de Prins. Deze functionaris is er voor de veiligheid van de
Hoogheid en dient er voor te waken dat het vrouwvolk (het ‘vrollie’) niet te
dicht bij de koets (de ‘sjees’) kan komen.
Tevens komt dan ook de dirigent van de Prinselijke Hofkapel “De
Kikvorschen” naar voren om aan de Hoogheid te melden dat de kapel het
hele jaar goed geoefend heeft en er weer helemaal klaar voor is om de Prins
34

BOKKENMAGAZINE 50

op zijn glorieuze tocht door zijn Pronkjuweel muzikaal te begeleiden.
Het Bestuur van Oeteldonk
Het bestuur van de overkoepelende vereniging de “Oeteldonksche Club”
is de grote organisator van het carnaval. Het bestuur bestaat uit elf leden.
Zij noemen zich “de Ministerraad”. Elk lid draagt de titel Minister en is te
herkennen aan de steek met het insigne XI op het hoofd. Zo is er een Minister
President, een Minister van Protocol, een Minister van Intocht, een Minister
van Jeugdzaken, een Minister van Optocht, een Minister van Financien, etc.
Ieder van hen heeft de leiding over zijn of haar eigen ministerie van vele
vrijwilligers. Met een jaarlijkse begroting van zo’n € 500.000,-, een grote
hoeveelheid sponsors en veel leden (moeraspachters, grootpronkers), is
sprake van een geweldig grote taak waarmee men het gehele jaar door
bezig is.
De naam ‘Raad van Elf’ kent men in Oeteldonk niet. Wel kent men ‘Het
Boerenparlement’; met vertegenwoordigers uit de diverse geledingen
van de burgerij en de diverse carnavalsverenigingen die Oeteldonk rijk is.
De leden van dit Parlement controleren het beleid en de begroting van de
Ministerraad.
Tenslotte bestaat er een Oeteldonksche Raad van State, bestaande uit
leden die vroeger hoge functies hadden in het Spel. Dit Hoge College
van Staat adviseert de Ministerraad gevraagd en ongevraagd inzake
aangelegenheden van het Spel en het daarbij behorende Protocol
Algemene kenschets
Behalve de Oeteldonksche Club zijn er in Oeteldonk alléén al zo’n 160
carnavalsverenigingen, de ‘clubkes’. Hiervan is het overgrote deel

aangesloten bij de Oeteldonksche Club. Daarvan hebben er meer dan 80
een eigen band, hun eigen ‘muziekske’. Elk jaar wordt er door duizenden
vrijwilligers hard gewerkt aan de versiering van de winkels, de zalen,
de straten en het station; aan het ontwerpen, construeren, plakken en
schilderen van de praalwagens; en aan het componeren plus instuderen
van nieuwe carnavalskrakers. Er wordt door vele kunstenaars gewerkt aan de
ontwerpen en het passen van carnavalskledij voor de intocht en optocht. Elk
jaar staan op zondag bij de triomfale intocht van de Hoogheid (gezeten met
zijn Adjudant in een open koets, omringd door zijn Gevolg) de straten en
de Grote Markt stampvol met mensen. En elk jaar komen op maandag zo’n
200.000 mensen naar de optocht (waarin de Praalwagens een hoofdrol
spelen) kijken.
Het interessante is dat onder al deze mensen die zo hartgrondig meedoen,
niet alleen een geweldige solidariteit bestaat, maar ook een grote rivaliteit,
met bijbehorende conﬂicten. Natuurlijk kiest de jury volgens de ‘kenners’
altijd de verkeerde praalwagen en beloont ze altijd het verkeerde liedje.
Maar desondanks is alles altijd op tijd klaar. De trein met de Prins en zijn
Adjudant plus Gevolg komt steeds op zondag om exact 11 uur 11 aan op
Oeteldonk Centraal. De stad Den Bosch is dan omgetoverd in het versierde
dorp Oeteldonk en iedereen is in de opperbeste stemming om carnaval te
vieren. Ik heb me laten vertellen dat het carnavalsweekeinde in Den Bosch
voor de politie zelfs één van de rustigste is van het jaar, ondanks al die grote
drukte. Het carnaval van Oeteldonk is inmiddels ook ofﬁcieel erkend als het
grootste culturele evenement van de gemeente Den Bosch.
Een gast die ik eens uitnodigde om op zondag naar de feestelijke intocht van
de Hoogheid te komen kijken, merkte daarna oplettend op: “Als je wilt weten
hoe het Nederlandse volk denkt over de lokale en landelijke politiek, als je
wilt genieten van een ongelofelijke hoeveelheid creativiteit en aanstekelijke
humor, ga dan twee uur lang staan kijken naar de intocht van de Prins in
Oeteldonk!” Want heerlijke bevrijdende humor, fantasievolle, uitbundige
creativiteit en diepgevoelde, hartelijke saamhorigheid kenmerken zonder
mankeren de sfeer van die dagen.

Hoe anders is het in onze echte maatschappij waar we, in de vorm van salaris,
wél aan onze activiteiten verdienen; maar toch enorm veel ontevredenheid,
teleurstelling, angst en onverschilligheid ontmoeten. Waar velen zich
het slachtoffer voelen van een knellend kafkaëske, bureaucratische
maatschappij, waar onbegrijpelijke beslissingen worden genomen door
lieden van wie we vaak het gevoel hebben dat ze ver van onze praktijk met
hun eigen machtspelletjes bezig zijn; waar we vaak van het kastje naar
de muur worden gestuurd; waar we niemand meer kunnen vinden die
verantwoordelijk is omdat die verantwoordelijkheid is weggestopt onder
een wollige deken van instanties en ondoorzichtige procedures; waar het
zich indekkende e-mailbericht (“ik stuur hem of haar voor de zekerheid
ook maar een kopie”) in tientallen tegelijk op ons computerscherm of Ipad
verschijnt…
Wat is de les die dat Bossche carnaval ons hier voorhoudt?
De les is niet dat we het Bossche carnaval alleen maar moeten beschouwen
als een wat boerse, en liederlijke manifestatie van een door veel westerlingen
afkeurend beoordeeld ‘feest’, maar veeleer dat er in Oeteldonk (wellicht
onbewust, maar niet minder duidelijk) een aantal aloude elementen en
principes van menselijke wijsheid en leiderschap wordt toegepast waaraan
we ook in de maatschappij en het bedrijfsleven grote behoefte hebben.
Een voorbeeld is het feit dat er heel veel aandacht wordt besteed aan het
openbaar erkennen en eren – dmv van oorkondes en onderscheidingen
- van de inspanningen en prestaties van de vele vrijwilligers. Volgens mij
wordt het toepassen van die principes in onze tijd steeds noodzakelijker om
als maatschappij te overleven.

dzij
Karel Noor

Opvallend is dat de Bosschenaren daarbij in de rij staan om
vrijwilligersfuncties in carnavalsbesturen en -organisaties te vervullen. En
dat allemaal terwijl men in Oeteldonk niets aan die activiteiten verdient.
Integendeel, er wordt het hele jaar druk voor gespaard. Kom daar maar eens
om als je boven de rivieren mensen bij elkaar moet zoeken voor het bestuur
van je lokale voetbal- of tennisclub. Kennelijk is het Oeteldonkse carnaval
meer dan alleen een wat oubollig spelletje van drie dagen; er zit hart en
ziel 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
Het beste adres voor:
Haring, altijd vers van het mes
Diverse goed belegde broodjes
Dagelijks aangevoerde verse vis
Catering, zowel zakelijk als privé
Wij bezorgen ook aan huis

Herenstraat 43
2215 KC Voorhout
0252-218130
Open:
Ma-wo: 10.00-18.30
Do-vr: 9.00-18.30
Za: 8.00-17.00
www.vishandeldeklok.nl

Deelnemers Kuipzwammen door de jaren heen:
Als eerder gemeld de pioniers:
Nico Koelewijn, Joop Warmenhoven, Chris de Bakker, Hans van de Berg
(7x),

De één keer en wie weet wat nog komen gaat:
Guy Bosman (1x), Ties van Kesteren (1x), Tom van de Geer (1x), Frans
Nederstigt (1) en Jan van Rijn (1x).

De één keer maar nooit meer debutanten;
Tinus Bel, Henk van Gerven, Hans Konings, Jaap Bax, Ton Wolvers en
Paul van Riet.

En dan natuurlijk onze vrouwelijke deelneemsters:
De eerste dame die zich meldde was Els Cornelissen (2x deelname),
Dora Berrevoets (1x), Esther Kortekaas (2x), Edith Wolvers (2x), Annelies
Griekspoor (2x) en Sandra van de Geer (1x)

De zo nu en danners:
Patrick van der Hulst (2x), Marcel Floor (4 ½ x) en Cok van Steijn (2x).
De volhouders:
Cees van Kampen (4x), Piet de Ruyter (± 5x), Henk Vink (4x), Dennis
Floor (4x), Cor Verlaan (± 3x) en John Voordouw (4x), Ofwel zij die best
(al) vaak mee hebben gedaan, maar nooit die felbegeerde beker wisten
te winnen.
De diehards:
Ferry Knop (± 12x) Jan Regeer (21x), JP Does (17 ½ x), Bert Pilaszek
(12x), Rene van der Horst (4-5x).
De nieuwe lichting:
Timo Does (2x), Bas Versluys (2x), Stephan Hoogink (5x).
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En dan… dan heb je natuurlijk nog die grote groep Voorhouters die al
jaren hoog van de toren blaast dat ze ooit eens mee zouden willen doen,
maar die ene stap nog steeds niet hebben durven zetten. Ik zal in deze
geen namen noemen!
Het getal achter de naam is het aantal keren dat zij (tot nu toe) hebben
meegedaan; dit na navraag te hebben gedaan bij de deelnemers
zelf. Helaas stond dit niet bij eenieder meer helder voor de geest en
mede door het ontbreken van de ‘geschiedschrijving’ rondom het
Kuipzwammen, blijft het bij een aantal een aannames.
Oh ja; kan zijn dat wij iemand zijn vergeten. Bij deze mijn oprechte
verontschuldiging. Wij hebben geprobeerd zo volledig mogelijk te zijn
geweest.

Kuipzwammen door de jaren heen
Zo eind jaren tachtig werd het Kuipzwammen in Voorhout geïntroduceerd. Oorspronkelijk overgewaaid uit het
Limburgse; het z.g. Buutreednen, via het Noordwijkerhoutse Tonprossen tot Kuipzwam omgedoopt in Voorhout. Het
begon allemaal in het Parochiehuis, wat later overging in “Wapen van Voorhout”. Destijds nog geen aparte avond, maar
een onderdeel binnen de carnavalsweek, maar ook binnen de carnavals-avond. De pioniers van toen: Nico Koelewijn,
Joop Warmenhoven, Chris de Bakker, Gerard Knijnenburg en Hans van de Berg. Maar de originele eerste ton, kuip of
buut van destijds is gebleven. Nog altijd wordt het zwammen vanuit diezelfde ton gedaan.
Ook werd de (nieuwe) zwammers de mogelijkheid geboden een begeleider/
coach toegewezen te krijgen. Dit wierp zijn vruchten af. Er wordt ﬂink
gelobbyd en een nieuwe lichting zwammers meldt zich aan. De laatste jaren
moet er veelal geloot worden wie er dat jaar mogen zwammen.
Uiteraard krijgen de nieuwelingen voorrang!
Randgebeuren:
Al vanaf het begin bepaalt een jury de uiteindelijke winnaar. Deze jury is
een doorsnede of een afspiegeling van ‘echte Voorhouters’. Veelal gekozen
vanuit de winkeliers, het verenigingswezen, de politiek, voorzitters of de
B(ekende).V(oorhouters). De eerste jaren kende deze avond slechts deze
vakjury. Later is dit aangevuld met een publieksjury.

Deze foto komt uit het archief van de Histroische Kring Voorhout.

Locaties:
Als gezegd was het Wapen van Voorhout daar waar het begon, niet vanaf het
podium, maar vanuit het midden van de zaal, enkele jaren later verhuisd
naar Boerhaave. Maar zowel locatie alsmede de opzet waren niet optimaal..
Er was geen aandacht voor de zwammers, er was veel rumoer tijdens het
evenement, daar het carnavalsfeest gewoon doorging.
Er is toen gekozen voor een aparte avond. Veelal een of twee weken vóór het
echte carnaval begon.
Eerst in de K.T.S., het latere Teylingen College. Eerst zonder, later met
voorverkoop.Het kuipzwammen is en was dé avond van de pre-carnaval.
Steevast een bomvolle zaal. Vaak tijdens de voorverkoop al uitverkocht.

Deelnemers

Na het overlijden van Ferry Knop in 2006 is zijn brommerhelm als eerbetoon
als publieksprijs in het leven geroepen. Deze prijs wordt door het aanwezige
publiek bepaald d.m.v. stembriefjes. Hij of zij met de meeste stemmen wint.
De ranking bestaat uit één eerste prijs, aangevuld met verder alleen maar
tweede prijzen.
Opmerkelijke feitjes:
Ferry Knop introduceerde een napraat avondje bij de winnaar van dat jaar.
Dit fenomeen is na vijf, zes keer langzaam doodgebloed. In 2004 was er een
duo-zwam: vernieuwend, verrassend en vermakelijk. Maar vooralsnog eens
maar niet meer.
Er heeft éénmaal, op uitnodiging weliswaar, een Noordwijkerhoutse
tonprosser meegedaan. Geloof niet dat hij ooit nog terugkomt.
In al die jaren hebben er al vele typetjes de revue gepasseerd;
Was in het begin alleen de zwam bepalend. Meer en meer werd ook de
aandacht gevestigd op een originele opkomst. Complete verkleedpartijen,
(zelfgemaakte) liedjes, het uitdelen van gimmicks. Alles om het publiek te
bespelen, maar vooralsnog telt dit niet mee in de uiteindelijke jurering.

Toch liep na 2010 het animo qua deelnemers terug en werd het lastig
een volledig, sterk en vernieuwd deelnemersveld bij elkaar te krijgen. Het
kuipzwammen werd voor diverse deelnemers plots ervaren als een moeten
meer dan mogen. Ik geloof dat we zelfs twee jaren hebben gekend met een
z.g. half deelnemersveld. Voor de pauze werd gekozen voor diverse acts met
na de pauze drie tot vier kuipzwammers. Dit gaf te denken.
Het initiatief kwam van Jan-Piet Does en Marcel Floor in 2015 met de
oprichting van ‘Het Kuipzwamgilde’. Zij stelden zich tot doel om jaarlijks
het deelnemersveld compleet te krijgen (minimaal 6), inclusief een of twee
nieuwe namen.
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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
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Interview winnaar Kuipzwammen Tom van der Geer
Hoe is het om als kuipzwammer in de kuip te staan voor een publiek van enkele honderden mensen? Wij vroegen het
aan Tom van der Geer, kuipzwam-winnaar van zowel de publieks als de juryprijs.
Wanneer dacht je, ik doe mee?
Sandra, mijn vrouw, had zich het jaar daarvoor in een gekke bui al opgegeven en vroeger heb ik met Marcel
Luyten al eens de disco voor carnaval gedaan en achter de knoppen gezeten bij het Kuipzwammen. Toen dacht
ik al, dit is wel heel gaaf. Ik heb ook wel eens als stand-up-comedy en DJ opgetreden dus een podium was mij
niet geheel vreemd. Toen Sandra dat jaar zei “ik doe mee” zei ik gelijk dan doe ik het volgend jaar. Mensen
zeggen dat dan ook vaak tegen je en ik dacht “joh, waarom niet”. Als je in de zaal zit is het ook zo gaaf. Zo gaaf
zelfs, toen ik Ties van Kesteren een keer tegenkwam in Luigi’s, ik een soort van naar hem opkeek van “hé, dat
is de winnaar van kuipzwammen”. Bleek gewoon een doodnormale gast.
Hoe heb je het aangepakt?
Bij Sandra had ik al veel lol gehad in de voorbereidingen. We hadden een keer zo veel lol dat we op weg naar Groningen op de vluchtstrook moesten stoppen
van het lachen. Toen ik begon met schrijven wist ik dat ik iemand achter me nodig had, die zorgt dat ik niet op het laatste moment begin en me achter de
broek aan zit. Daar had ik aan Sandra een goede aan. Dan gingen we af en toe een weekend weg met de kinderen, konden zij spelen en wij aan de zwam
zitten. Uiteindelijk weet het natuurlijk niet of het grappig is. Toen heb ik aan de buurman gevraagd of ik het even voor mocht doen. Toen daar de tranen over
de wangen rolden wist ik dat het goed zat.
Wat betekent het om als debutant beide prijzen te winnen?
Onwerkelijk, ik vond het al zo ontzettend knap toen van Ties dat die ze beide won. Je weet niet wat je moet verwachten en je kan niet zien hoe je ervoor
staat. Paul Jochemsz zei dat ze de publieksstemmen eigenlijk niet meer hoefden te tellen toen de bakken werden omgedraaid. Dat is ontzettend gaaf om
te horen. De helm is wat dat betreft de leukste prijs om te winnen. De reacties in het publiek, daar doe je het uiteindelijk voor. De jury hoort erbij, en dat is
ook super dat die mij als winnaar kozen. Dat is moeilijker want daar gaat het iets meer om de regels. Maar bij het publiek gaat het echt om het totaalplaatje,
dus die is het leukste.
Wat was je leukste grap?
Van tevoren heb ik hard gelachen over de grap over Ankie Jochemsz en de ijsclub. Zij is begrafenisondernemer en is tot erelid benoemt bij de ijsclub. “Ze kan
het niet laten vriezen maar heeft wel verstand van dooien”. Ook over de postduivenvereniging had ik een goede grap. “Nu gaat dat natuurlijk met Whatsapp
maar ik vroeg me af hoe dat vroeger ging. Stuurden ze dan twee blauwe vinkjes terug om te laten weten dat het bericht gelezen was. Verder werd er leuk
gereageerd op mijn imitatie van Daan hoe hij in het Engels uitleg gaf aan de toeristen in de Tulperij. Er waren een aantal Engelse woordspelingen waar goed
op gereageerd werd. Het belangrijkste is dat je eerste grap een goede is. Dat vond ik wel lastig want hoe ga je dat nou aanpakken. Ik heb op Netﬂix ongeveer
naar elke cabaretier gekeken hoe die dat deden. Uiteindelijk heb ik gewoon “Goedenavond Voorhout” geroepen en gezegd dat het dak er net als bij AZ af
ging (Dat weekend was het dak van het AZ-stadion gewaaid). Dan is de zaal gelijk opgezweept en heb je een goed begin.
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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!

Verdwenen activiteiten
Weet u nog...In al die jaren carnaval zijn er veel verschillende activiteiten geweest waar Voorhout veel plezier aan heeft
beleefd. In de loop der jaren zijn er wat wijzigingen in het programma aangebracht, dus hieronder kunt u nog even
teruglezen en -denken aan wat ‘verdwenen’ activiteiten.
natuurlijk naar de bar om de kelen te smeren. Jan en Jo , met nog twee
dames achter de bar , en in de zaal een glazenophaler.
Ze waren er, zoals gewoonlijk, helemaal klaar voor en op alles voorbereid
voor een topavond. Een half uurtje later stond de bus klaar en iedereen,
ja iedereen, stapte in om mee te gaan naar een volgende kroeg. Naar ‘t
Soldaatje en via Welgelegen naar Boerhaave. In het Parochiehuis zijn we,
tot teleurstelling van Jan en Jo, niet meer terug geweest.
Dure band, genoeg personeel, kachel op de rode schrap, maar………..
geen klanten. Later bleek dat ze niet geheel op de hoogte waren wat een
‘’dweilavond’’ inhield.

Deze foto komt uit het archief van de Histroische Kring Voorhout.

‘’Bejaardenmiddag’’ in de KTS.
Wat tegenwoordig ‘’Seniorenmiddag’’ heet, werd in eind 70er en begin
80er jaren ‘’Bejaardenmiddag” genoemd. Altijd een gezellige middag.
Iedereen boven de 65 levensjaren werd op maandagmiddag tijdens de
carnaval richting de KTS gedirigeerd. ‘’Wel uitkijken met oversteken van de
Nagelbrug hoor’’, stond er in het Bokkenboekje . In de zaal stonden lange
tafels waaraan de aanwezigen een plaatsje konden zoeken.

De middag begon altijd met een lekker bakkie kofﬁe met cake, ondersteund
door het eeuwige lied van Rita Corita, gezongen door ‘’De Rijnsons’’, de
huisband van De Bokken.Na de kofﬁe en de entree van De Bokken begon
het feest langzaam op gang te komen. Natuurlijk na het voorstellen van
het Prinsenpaar, de show van de dansmariekes en de dansmuziek van de
Rijnsons, werden de kop en schotels afgeruimd en kwamen de glazen op
tafel.
Het was toen nog de tijd dat alle dames van de leden van het bestuur, de
Raad van 11 en van De hofkapel De Dwarsdrijvers, later De kanjers voor
de consumpties zorgden. Hoogtepunt van de middag waren altijd de
optredens van ‘’artiesten uit eigen stal’’.
Er werd ﬂink ingenomen en met de minuut
steeg de stemming. Het werd altijd ‘’knoertgezellig”. En zoals altijd, komt er ook weer
een einde aan de middag. Met een plantje
onder de arm en met vrolijke ‘pretogen’ trok
de meute weer huiswaarts.

De gouden greep van De Bokken: het pyjamabal in ‘’Boerhaave.’’
Wie dit mega evenement heeft bedacht is mij niet bekend, maar het is wel
zeker een ‘’gouden greep’’ geweest: ‘’Pyjamabal’’. Nergens in de streek
of nog verder weg werd dit fantastische idee geëvenaard. Zeg maar
gerust: fantastisch idee. Zonder alle andere feesten te kort te doen, was
het pyjamabal met voorsprong het allergrootste en mooiste feest van het
carnavalsseizoen.
‘’Boerhaave’’ was op maandagavond de grootste slaapkamer van
Bokkendorp, en de place to be! Er werd gesproken van wel 400 carnavallers,
en uiteraard allemaal in pyjama. Je zag de meest creatieve nachtuitrustingen. Iedereen ging die avond ‘’volledig ‘’uit z’n dak”.
Op de opzwepende muziek van de Voorhoutse band ‘’Gamut’’ en later
‘’De Rijnsons’’ stond de dansvloer constant ‘’mudvol’’. En dan zeker niet te
vergeten de lange polonaises van hofkapel ’’ De Dwarsdrijvers’’ en later ‘’ De
Kanjers’’. Over het pyjamabal kwam Voorhout niet uitgepraat. Als je daar niet
was geweest had je heel veel gemist. Legendarisch was altijd het moment
dat de hele zaal op de grond ging zitten en iedereen meezong met ‘’Van
voor naar achter, van links naar rechts’’.

‘’We gingen van Kroegie naar kroegie.’’
Na de ‘bejaardenmiddag op maandag in de
KTS was het ‘s avonds ‘’dweilavond”. Rond
20.30 uur begonnen we in de ‘’Residentie’’,
het Parochiehuis. Band op het podium,
entree van de vereniging, polonaise en dan
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Kloppend hart van Voorhout en residentie der Bokken
Het Parochiehuis van Jan en Jo Kraakman
Veel activiteiten van de Bokken worden vandaag de dag georganiseerd in Cheers! Dit gebouw in het centrum van
Voorhout stond vroeger bekend als ‘Het Parochiehuis’. In 1960 was men op zoek naar nieuwe conciërges en namen Jan
en Jo Kraakman uiteindelijk de pacht van het Parochiehuis over van de vorige conciërge Aad Vlasveld en maakten er
het kloppend hart van Voorhout van. In de begindagen gebruikte de Harmonie als enige vereniging het Parochiehuis
als hun oefenruimte. Vierendertig jaar later, op het hoogtepunt in 1992, waren er zevenenvijftig verenigingen en
groepen die het gebouw tot hun thuishaven rekenden. Met Jo Kraakman spreken we over de hectische jaren waarin zij
samen met haar man Jan plek gaf aan alle activiteiten.
“We kwamen tijd tekort”, vertelt Jo Kraakman als ik haar telefonisch spreek
over de thuishaven van de Bokken. We vroegen oud Prins Dick Kraakman
als prins carnaval en natuurlijk als horecaman naar zijn ervaringen met de
Bokken, maar Dick vond het veel leuker als zijn moeder de verhalen zou
vertellen. Dus bellen we met Jo, die we ook op haar verzoek Jo noemen. “Zo
kent iedereen in Voorhout ons: ‘Jan en Jo’. De vader van Jan was al 40 jaar
koster. Hij wilde heel graag dat een van zijn acht zonen hem als koster zou
opvolgen en omdat Jan altijd al zijn vader hielp was het logisch dat hij het
werk zou overnemen”, vertelt Jo. “Ik zag dat niet zo zitten; geen dik belegde
boterham, armoe en alleen maar hard werken. Maar toen zochten ze ook
voor het Parochiehuis een conciërge - zoals dat toen nog heette. Omdat ik
altijd in de horeca heb gewerkt leek het een goed idee dat Jan de kerk deed
en ik het Parochiehuis. Zo zijn we erin gestapt.
We hebben in het begin alle verenigingen aangeschreven om bij ons hun
activiteiten te komen houden. Als ze dan voor ons kozen, was het vooral
omdat we echte Voorhouters zijn en Jan goed met iedereen overweg kon
als koster en begrafenisondernemer. We kenden iedereen en iedereen
kende ons. Toen we het Parochiehuis gingen pachten zat er nog geen
vergunning op, het was ‘zwak alcoholisch’. We hadden in het begin alleen
de harmonie die kofﬁe of een frissie dronken. Van lieverlee kwamen er
vergaderingen met een ﬂesje bier, een sherry of vermoutje, want wijn
werd er amper-an gedronken. Voorhout was toen nog niet zo groot en een
vergunning om sterke dranken te mogen verkopen werd bepaald op het
aantal inwoners. Café De Bonte Koe op de Herenstraat in Voorhout had wel
zo’n vergunning. Maar De Bonte Koe ging in 1971 weg en daarmee kwam
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er ook een vergunning vrij. Dat wisten wij en toen heeft Jan snel de cursus
voor de volledige vergunning gevolgd en was hij in één keer geslaagd. Zo
konden wij ook sterke drank verkopen. En toen kwamen langzamerhand al
die verenigingen met de activiteiten, feesten en partijen. We hadden echt
dagen tekort. De carnaval en de Bokken zijn - samen met de kermis - altijd
het hoogtepunt van het jaar geweest.
Wat nu bij Cheers! de serre is, was vroeger het plein. Binnen was de voorzaal
met een grote hal, een bibliotheek ernaast, de grote zaal met rechts de
toiletten en achterin het toneel. Toentertijd was het plafond nog niet zo
laag als nu. Dat was helemaal tot aan de nok. Dat moest ook wel omdat het
aantal mensen dat binnen mocht zijn, was berekend op het aantal kubieke
meter, ook in de hoogte. Onder het Parochiehuis zat ‘Hotel Stoot-je-hoofdniet’ zoals wij dat noemden. Dat zijn al die lage kelders en hokjes die nu
nog onder het hele gebouw zitten. Boven hadden we nog een zaal waar
alle kleding van de Bokken jaren heeft gehangen. Achter het toneel zat het
woonhuis waar wij vanaf 1960 tot 1992 met het gezin woonden.
In 1976 is het Parochiehuis helemaal gerenoveerd. Er kwam toen ook een
tap met Amstel bier. We hebben altijd Amstel gehad, ook daarvoor met de
ﬂesjes. Bij de renovatie is de hal gekomen met de toiletten en de garderobe
en we kregen een grote keuken omdat we ook veel bruiloften en uitvaarten
hadden. Om 11 uur in de ochtend begon dan de uitvaart en in de middag
waren de bruiloften die tot de kleine uurtjes door gingen; ‘bij ons konden
de mensen terecht voor een lach en een traan’ zeiden we altijd. Ik werd zo
ook de kokkin. Waar nu in de grote zaal, rechts de garderobe is, hadden wij
toen de bar.

De carnavalsvereniging is opgericht
in Boerhaave en de feesten werden
verdeeld tussen ons en Boerhaave.
Wij hadden de prinsverkiezing, de
bejaardenmiddag die tjokvol zat,
en als het Pyjamabal in Boerhaave
was, hadden wij de jeugd tot 16 jaar
zonder alcohol en op dinsdag weer
het Bokverzuipen. Als sponsor hoefde
de carnaval geen zaalhuur te betalen
en betaalden wij ook de muziek. Dat
waren toen al de Rijnsons die nu nog
steeds voor de Bokken optreden. We
hebben hier wel eens vijfhonderd
mensen binnen gehad, hutjemutje,
het water droop van de ramen af.
Carnaval is wel veranderd hoor. In de begintijd waren er veel meer
echtparen, vriendengroepen en buren. Alles liep door elkaar, oud en jong.
Nu zijn het vooral meer jonge mensen. De zaal stond altijd vol met tafels en
stoelen. De mensen zaten toen allemaal. Bij de feesten zat iedereen samen
aan tafel, echtparen met vrienden of met de kennissen uit de straat. Veel
later zijn we de tafels en stoelen wat meer aan de kanten gaan zetten zodat
er ruimte kwam voor de dansvloer. Maar altijd hebben er tafels en stoelen
gestaan ook al zei men soms wel eens dat we die eruit moesten doen. Ik
vond het belangrijk dat ouderen wel even moeten kunnen zitten. Toen Dick
en Jol prins en prinses waren was ik ook bij de prinsverkiezing in Cheers! en
hebben ze voor mij toen wel een barkruk gehaald omdat ik gewoon niet de
hele avond meer kan staan. Nu moet je zoeken als je even wil gaan zitten.
Trouwens, tegenwoordig moet je je drankjes zelf halen, maar toen werden
de drankjes geserveerd door vier mensen. We verkochten in de voorzaal de
bonnen en de bierkaart. We hebben alle prinsenparen zien langskomen.
De ene was goed en de andere was minder goed vond ik. Een prins moet er
namelijk wel bij blijven, laat ik het zo zeggen. Ze moeten wel weten dat ze
prins zijn dat ze niet te diep in het glasie kijken. Want je bent toch een week
lang de heerser.
De mensen van de carnavalsvereniging kregen een bierkaart waar alle
consumpties werden opgeschreven ze hoefden geen bonnen te kopen.
Op de woensdag na de carnaval, na vier uur was het ‘askruisje’ halen. Dan
waren wij aan het schoonmaken kwam de carnaval netjes alles betalen en
wat napraten tot een uur of acht.
Toen Dick en Jol prins en prinses waren vond ik het geweldig om het mee
te maken. Het was een enorme verrassing en vond het ontzettend leuk. Ik
heb het carnaval natuurlijk altijd achter de bar gezien en nou heb ik het ook
allemaal voor de bar meegemaakt. Ik heb echt alle activiteiten van Dick en
Jol meegemaakt. Dat is zo anders dan dat je moet werken. De Carnaval was
vijf dagen maar we waren er al weken zo druk mee; inkopen, personeel, zaal
vrij plannen, vergunningen, vergaderingen. De carnaval en de kermis waren
de drukste dagen van het jaar.

We hebben altijd heel veel recepties en partijen gehad. Vaak meerdere op
één dag. En op donderdag, vrijdag en zaterdag feesten. In principe waren
we op zondag dicht. Omdat mijn man koster was, was hij ’s middags half
drie pas klaar. En met vier kinderen waren wij altijd maar druk, druk, druk.
Op zondag ging de deur wel weer open voor de kindercrèche en om de
kleding van de carnaval te halen en gingen de Bokken naar Foreholte. Na
elk feest werden de zalen schoongemaakt, en na de carnaval hielden we
echt grote schoonmaak.
In 1992 zijn wij ermee gestopt. Want als de mensen gaan zeggen dat je
beter kunt opdoeken ben je te laat. Het werd maar drukker en drukker
en er moesten verbouwingen gedaan worden om aan alle eisen te
voldoen. Jan was 61 en hij vertelde wel eens dat hij langer koster en
begrafenisondernemer kon blijven dan dat je de horeca kon doen. Voorhout
schrok ervan. We pachten het Parochiehuis en als je wilde stoppen was er
een opzegtermijn van twee jaar vanwege al die verenigingen. Er viel een
bom in Voorhout hoor, toen het naar buiten kwam dat wij weggingen. We
hadden geen opvolging. We hadden drie dochters en Dick. Dick wilde wel
de horeca in, maar dan iets kleins: ‘een klein bruin kroegie’ zei die. Hij vond
het Parochiehuis veel te groot. Het is dus Welgelegen geworden wat in het
begin ook echt een kroegie was. Nu heeft hij het veel verder uitgebouwd.
Als echte Voorhouters kenden we iedereen en iedereen kende ons. Wij
waren heel soepel. Als we konden helpen dan deden we dat. We stonden
wel op onze punten, maar we hebben feitelijk nooit geen narigheid gehad.
Jan werd op handen gedragen. We hebben altijd heel hard gewerkt, we
kwamen tijd tekort maar hebben het heel graag gedaan. Ik denk nu nog
met heel veel plezier terug aan al die jaren”.

an
Jo Kraakm

De foto’s in dit artikel komen uit het archief van de Historische Kring Voorhout.
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Prinsenparen en leden al 33 jaar blij met kleding van
‘handig wijﬁe’
“Ja dat ging vroeger heel anders, het is nu niet meer te vergelijken met dertig jaar geleden. Toen was de vereniging
nog niet zo groot en was er niet zoveel geld. Ik probeerde voor het geld dat ik kreeg voor de kleding, zo goedkoop
mogelijk stof te kopen en zelf de jurken maken om op die manier de prinsenparen te kleden. Tegenwoordig kun je
beter een jurk kopen. Dat is goedkoper dan dat je het zelf maakt”.
Atie van de Lans zit ontspannen met een kop thee aan de tafel in de
woonkamer waar voor zo ontzettend veel prinsenparen hun kleding is
bedacht en gepast. “Ik ben al in 1987 door Leen Borst benaderd om wat voor
de vereniging te doen. Hij vond me ‘zo’n handig wijﬁe’ zei die. Ik kende het
carnaval natuurlijk al wel en vierde het feest maar al te graag in Voorhout.
We gingen met een heleboel vrienden naar de carnaval en mijn man Leo en
Joop Warmerhoven waren toen zelfs de eerste volwassenen die meeliepen
met de optocht. Daarvoor liepen er alleen kinderen mee in de optocht. Dus
was de keuze niet zo moeilijk. Ik ben me toen bezig gaan houden met de
kleding en de veren omdat de vrouw die dat deed ermee moest ophouden.
De raad van 11 liep in die tijd nog met rode strikken, rode steken en capes.
Elk jaar moesten de veren van de steken af, schoongemaakt worden en
worden gelucht. Want dat was nog de periode dat er volop werd gerookt
in de feestzalen. De capes gingen direct naar de stomerij en de steken liet
ik eerst dagen buiten liggen. Van het een kwam het ander; ik ging naar
vergaderingen en werd actiever betrokken bij de vereniging tot het moment
dat Cees van Kampen naar me toe kwam met de opmerking: “ik vind dat je
er nu wel gewoon bij hoort, hoor”. En zo kwam ik dus bij de Bokken.

(Toen de prinses nog een cape droeg)
De act van de prinsverkiezing van ons was trouwens een geweldig spektakel
daar in het parochiehuis. Het was de tijd van Shaka Zulu. Daar stond ik met
mijn prachtige jurk, kreeg ik ineens zo’n oud vies gordijn van Ab Koomen
om, en iets op mijn hoofd zodat ik zelf bijna niets meer kon zien. De raad van
11 danste, joelde en brulde om ons heen. Het was echt een groot spektakel.
Daar ging mijn mooie jurk.
De eerste sjerp voor mezelf was nog wel even gedoe, hoor. Ik had geweven
lint gekocht maar de stift waarmee ik de teksten erop schreef, liep helemaal
uit. Tja, toen ineens had ik het idee om bij de bloemist te kijken naar rouwlint.
Daar kon ik prima op schrijven en zo heb ik jarenlang de linten verzorgd
voor de jeugd- en grote prinses. Het vaandel heb ik niet zelf gemaakt, hoor.
Die is gemaakt door een zus van Ab Koomen. Maar ik heb het wel heel vaak
gerepareerd. Een nieuwe voering, nieuwe achterzijde, her en der een paar
delen vervangen en weer vastgezet. Dat zijn ook van die dingen die ik dan
maar gewoon doe. Niet omdat iemand dat zegt of zo. Dat vaandel is al heel
oud. Ik geloof zelf dat die er al vanaf het begin was.

Niet lang nadat ik er echt bij hoorde, heb ik nieuwe blauwe capes voor de
raad van 11 gemaakt. En dan moesten natuurlijk de strikjes en steken ook
in het blauw. Waarom blauw? Omdat ik dat gewoon zo’n mooie kleur vind,
ik ben verslaafd aan blauw. Ik heb het gewoon gedaan. De - hoofdzakelijk mannen die toen de vereniging vormden hebben daar nooit naar gevraagd
of er opmerkingen over gemaakt. Ik deed het gewoon.
Net zoals ik ‘gewoon maar even’ de cape van de prinses heb vervangen voor
een sjerp toen ik zelf in 1989-1990 met Leo prins en prinses werd. Die cape
voor de prinsessen was echt geen pan. Dan hadden ze een mooie jurk aan
en zag je er door die cape nog niets van. Alle prinsessen voor me, droegen
een cape. Dat hoorde toen gewoon zo. Zonder overleg heb ik die vervangen
voor een lint en daar is nooit een woord over gezegd.

Als ik onze vereniging vergelijk met anderen vind ik wel dat wij er prachtig
mooi uitzien. Behalve die keer dat we met de vereniging naar Lisse voor een
jubileum gingen en we met z’n allen op het kerkplein stonden te wachten
op de bus waar de hele vereniging in moest. Toentertijd lag er nog grind op
het kerkplein en stonden er hekjes. De bus reed over zo’n hekje en stond
muurvast; er was geen beweging in te krijgen. De jongens hebben toen
moeten duwen. Dat is gelukt, iedereen instappen en op weg naar Lisse.
Maar pas op het toneel was het zichtbaar: de hele raad van 11 had grijze
schoenen van het grind en de stof.

De foto’s in dit artikel komen uit het archief van de Historische Kring Voorhout.
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Sinds die tijd maak ik voor elke prinses de jurk. In het geheim komen de
aanstaande prinsenparen hier via de achterdeur ongezien binnen. Dat moest
echt stiekem gebeuren hoor, want hier in de omgeving wonen allemaal
mensen die erg graag willen weten wie het prinsenpaar zou worden. Ja heel
veel verschillende mensen zijn hier binnen gekomen. Prinsen en prinsessen
die helemaal niet weten wat er gaat gebeuren, de carnaval niet kennen
en zij laten het dan maar over zich heen komen. Samen kijken we wat de
wensen zijn; ‘wat wil je’, welke kleuren, welke modellen, welke stoffen. De
prinses zoekt zelf het model uit, maar het moet natuurlijk wel altijd iets
prinsessenachtigs zijn. Met een lekkere kleur die opvalt. Het prinsenpaar
moet natuurlijk op het toneel wel opvallen. Op de kleur van de jurk passen
we het gilet en de strik van de prins aan. Voor Lia van Schooten heb ik ook
nog een kort jasje genaaid. Voor haar had ik een hele mooie jurk gemaakt.
Ze stond die hier voor de spiegel te passen en zei; “Atie, je hebt een echte
prinses van me gemaakt’. Dat was zo schattig, ze stond helemaal te stralen.
Twee jaar geleden was de fuchsia kleur van de jurk van Claudia zo mooi.
Daar paste dan het gilet en de strik van Ted goed bij.
Ik heb ongeveer een maand de tijd voor één jurk. En als die dan klaar is,
dan komen de beide prinsenparen hier langs en kleedt iedereen zich in vol
ornaat zodat ze elkaar kunnen bewonderen. De mannen kleden zich dan

hier ook om in zwart pak, mét zwarte sokken. Marc Clijsen moest dat op
zijn knieën doen omdat hij te lang was voor mijn spiegel. Nu nog gaat hij
regelmatig voor me op de knieën en dan lachen we wat af.
Ik doe nu al wel een stapje terug en ben lang niet meer op alle feesten.
Zolang het kan blijf ik er wel bij hoor. Gelukkig help Ronny Langelaan me
goed. Hij geeft door als er iets stuk is, veranderd moet worden en als er iets
nieuws moet komen. Hij is daar heel scherp op en zorgt er ook goed voor dat
iedereen ook netjes met de kleding omgaat. Ik ben er echt super trots op als
in onze vereniging zo bij elkaar zie staan. Daar heb ik wel achteraan gezeten.
Mooie kleding, goede strik, alles heel en schone handschoenen. Ik ben echt
trots dat ik deel mag uitmaken van deze mooie vereniging. Ik doe nu al wel
een stapje terug en ben lang niet meer op alle feesten. Zolang het kan blijf
ik er wel bij hoor. Gelukkig help Ronny Langelaan me goed. Hij geeft door
als er iets stuk is, veranderd moet worden en als er iets nieuws moet komen.
Hij is daar heel scherp op en zorgt er ook goed voor dat iedereen ook netjes
met de kleding omgaat. Ik ben er echt super trots op als in onze vereniging
zo bij elkaar zie staan. Daar heb ik wel achteraan gezeten. Mooie kleding,
goede strik, alles heel en schone handschoenen. Ik ben echt trots dat ik deel
mag uitmaken van deze mooie vereniging.

Blaaskappelen door de jaren heen
Uiteraard mogen de blaaskapellen, die de Bokken door de jaren hebben voorzien van een vrolijke noot, niet in dit
magazine ontbreken. Wij vroegen Frans van Dam van de Dwarsdrijvers, Jan-Piet Does van de Kanjers en Martijn
Develing van de Mexicano’s hoe zij terugkijken maar vooral waar men van genoot.

De Mexicano’s
“Bij feest hoort muziek. Bij carnaval hoort een Hofkapel. Al vijftien
jaar op rij mocht carnavalminnend Bokkendorp genieten van de
muzikale klanken van Hofkapel De Mexicano’s. Deze trouwe club
muzikanten werd opgericht in november 2002 en had als doel alle
carnavalsoptredens over te nemen van blaaskapel De Kanjers. Bij de
oprichting bestond de groep uit acht man/vrouw tussen de 15 en 24
jaar, gekleed in hippe gele boerenkielen.
Inmiddels zitten er twaalf muzikanten in de club (leeftijden noemen
we niet meer). Eind 2004 werden De Mexicano’s ofﬁcieel geridderd
tot ‘Hofkapel der Bokken’. De naam van de hofkapel is afgeleid van de
gelijknamige snack. Tijdens de beginperiode schiep dat nog wel eens
wat onduidelijkheid: “Nee hoor, de Mexicano’s spelen niet alleen maar
Mexicaanse muziek. We spelen vooral veel popmuziek en natuurlijk
ook carnavalsnummers.”
Inmiddels is uitleg gelukkig niet meer nodig; onze naam is zo
ingeburgerd in Voorhout dat het bijna een werkwoord is geworden:
ik Mexicano, hij Mexicanoot, wij Mexicanoën. Het afgelopen jaar heeft
het leven een andere wending genomen; ook voor De Mexicano’s staan
de optredens even stil. Maar als het weer kan, dan zijn we er weer!
Wij Mexicanoën gráág nog vele jaren door tijdens alle toekomstige
carnavals in Voorhout”.
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De Kanjers
“Nadat ‘de Dwarsdrijvers’ het na 15 jaar welletjes vonden is in 1985-’86
blaaskapel ‘de Kanjers’ opgericht. In totaal hebben wij 18 prinsenparen
naar binnen geblazen en het aansluitende carnaval volgetoeterd.
Begonnen met z’n achten, in de loop der jaren diverse personeels- als
instrumentwisselingen meegemaakt.
De eerste 3 jaar denk speelden wij nog vanuit boeken. Dit was echter
onhandig met binnenkomen, een heel gesleep en je had geen contact
met het publiek. Hier moest gauw en een eind aan komen en daarom
uiteindelijk alles uit ’t hoofd.
Ons repertoire groeide al gauw uit tot meer dan 100 nummers, vaak
niet meer dan de eerste twee-drie noten; de rest ging dan vanzelf. Alles
keurig gesorteerd op polonaise-, wals – en swingnummers. In de jaren die
volgden werd ons clubje uitgebreid met vers bloed. Traditioneel tijdens

het carnaval waren de zondagavond soepmaaltijd bij Tiny (Bel) en het
gourmetten maandag bij Ria Bax.
De eerste jaren moesten wij zondags nog door voor carnaval bij Ex-Voto.
Was dan ook niet altijd ons sterkste optreden (!). Elk jaar met de bejaardenlater seniorenmiddag en tegenwoordig 55+middag hadden wij een
hilarische act.Met carnaval was het Pyjamabal steevast ons hoogtepunt.
Met polonaises vanuit de zaal, een polonaise record van ‘tig’ minuten
aaneengesloten blazen en het ‘van voor naar achter’ in lange rijen
gezeten. 2004 was ons laatste jaar met champagne na elke laatste noot
aan ’t slot van ieder programmaonderdeel. Het is daarna misschien twee
jaar stil geweest, toen ging het toch weer kriebelen. Inmiddels weer ‘live’
aanwezig bij ‘de Scouting’, het optochtfeest en de Kroegentocht”.

De Dwarsdrijvers
“De pretband is in 1970 begonnen. Toen zat ik er nog niet bij, maar ik wist
er wel van af. Er werd gerepeteerd bij de winkel van Henk van Gerwen maar
de repetities waren niet veel. Daarom ging Jacob Jerica weg en die plek
heb ik opgevuld. Op een dag zijn we naar Noordwijkerhout gegaan, vraag
me niet waarom, maar toen we terug kwamen deden we nog een klein
borreltje in de Gup. Daar zat een koppeltje met onder andere Ab Koomen
en Pim van Kempen en die dachten eraan om een carnavalsvereniging op
te richten. Pim van Kempen was de voorzitter en een jaar later was er een
kleine carnavalsvereniging, waar wij als de Dwarsdrijvers bij speelden.
Het begon in het parochiehuis, de residentie en toen was het drie dagen,
vrijdag, zaterdag en zondag. We gingen overal mee naar toe. Ook met
de fruitmanden brengen gingen we met de hele raad van elf naar de
senioren. Gingen we bijvoorbeeld naar een huisje in de Boerhaavestraat,
maar die zijn niet zo groot. Stond ik in het toilet grote trom te spelen en

Tinus Bel op de trap. Met de bejaardenmiddag in de KTS deden we altijd
een showtje met Henk van Gerwen als dé animator.
Met carnaval moest er altijd wel iets gebeuren. Ik weet nog een jaar, toen
was Jacob Hoornweg, de huisarts, net in Voorhout gekomen en die kwam
een keertje kijken bij de carnaval. Dat vond hij zo leuk dat hij even op de
grote trom wilde slaan. “Als je hem maar niet kapot maakt” zei ik nog. Na
twee slagen was het vel kapot. Kon ik nog snel op zoek naar iemand die
het kon maken. Over Hoornweg gesproken, na aﬂoop van het carnaval
gingen we altijd met elkaar eten. Mijn vrouw had het toen zo in haar
rug, dat ze eigenlijk niet kon lopen maar ze wilde bij het feestje zijn.
Hoornweg gebeld, “ik kom wel even langs”. Kreeg ze een grote spuit dat
ze toch naar het diner kon. Heeft ze de polonaise ‘meegelopen’ zittend op
een theekarretje. Carnaval was altijd een geweldige tijd. 1985, met Piet
en Gonny vd Berg als prinsenpaar, was uiteindelijk ons laatste jaar”.
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Memoires van hofchauffeur Mart Wassenaar
Als Hofchauffeur ben je verantwoordelijk voor het vervoeren van de prinsenparen tijdens de carnavalsperiode. Dit is
tijdens de carnaval zelf, maar ook met feesten van tevoren ben je er mee bezig. Het zijn niet alleen de prinsenparen,
maar ook de dansmariekes worden rondgereden en de ‘oudjes’ worden opgehaald en weggebracht naar de
seniorenmiddag. En ook wel eens dronken gasten naar huis brengen als het echt niet meer ging.
Hoe is het hofchauffeurschap ontstaan?
“Het is begonnen toen Tobi en Monica prins en prinses waren. Mart was dat
jaar samen met Ton van Bladeren adjudant. Met oud en nieuw dat jaar had
hij besloten om een tijdje niet te drinken. Toen kwam het een keer ter sprake
dat Mart wel kon rijden en dat leek hem eigenlijk wel een leuk idee. Het
begon gewoon met z’n zessen in een auto. Dat jaar daarna werd er gevraagd
het weer te doen en dat leek hem ook wel wat. Na jaren in de Raad van 11
was het wel een beetje klaar met dat gezuip. Als hofchauffeur maak je alles
van binnenuit mee en ben je een soort derde adjudant waarbij je de nieuwe
adjudanten wat kan leren. Na de auto kwam er later een busje omdat de
vader van de jeugdprins die had. Toen gingen ook het jeugdprinsenpaar en
de grote bok mee in de bus. Elk jaar werd het steeds weer iets serieuzer. In
het begin werd het prinsenpaar gebeld met hoe laat ik voor de deur stond.
Later kwamen er draaiboeken en routes zodat het elk jaar iets professioneler
werd. In januari begin je dan al met de bussen regelen - later kwam er ook
nog een kledingbus bij - waardoor je er al vroeg in het jaar mee bezig bent.
De laatste jaren werd de bus er niet mooier op qua bus zelf. Dan kon je hem
niet op slot doen of stond je met een deurklink in je hand maar werd hij altijd
wel mooi versierd door de prinsenparen. Ook zat hij altijd helemaal vol met
snoep waardoor het ook populair werd bij de Bokkies en de Dansmariekes.
Uiteindelijk is het na 20 jaar, van 1998 tot en met 2018, genoeg geweest.
Het is tijd voor de jeugd, die het nu ook goed doet”.
Zijn er nog leuke verhalen vanuit de bus die je weet?
“Het is altijd een feestje in de bus. Elk jaar is het een verschillende groep
met verschillende gein, dat maakt het zo leuk. Carnaval gaat zo snel en gaat
zo ver terug, dat er nu niet een speciﬁek verhaal naar voren komt zonder
dat er misschien iets door elkaar gehaald wordt. Er zijn wel jaren dat we de

bus gewoon aan de kant moesten zetten omdat we niet konden stoppen
met lachen. Zo hadden Gert en Dick de achterdeuren bijvoorbeeld open
laten staan. Ook bij de paarden is het altijd lachen als we over het weggetje
met alle kuilen moeten. Als je dan iets te hard reed zat iedereen tegen het
plafond aan. Iedereen vloeken maar als je ze een biertje belooft is het al
gauw weer goed. Er is ook wel eens een keer geweest dat ik er één vergat
op te halen. Dat je opeens denkt, “Hé, missen we niet iemand”. Af en toe
maakten prinsenparen zich ook wel eens druk dat ze te laat kwamen. “Je
kan nooit te laat zijn, zonder jullie begint het feest toch niet” was dan altijd
het antwoord.
De bus werd ook gebruikt voor de bokkenrijders. Dit was altijd op de
maandagavond na het pyjamabal. Dan werden er door Ton Veenhof briefjes
uitgedeeld aan de uitverkorenen Bokken die dan mee op pad mochten
met de Bokkenrijders. Daar gingen we dan kattenkwaad mee uit halen.
Het eerste jaar hebben we in alle omringende dorpen bokkendorp over de
plaatsnaambordjes geplakt. Kwam de politie nog langs met wat we aan het
doen waren. Hadden we allemaal een bokkenmasker voor. Of potten bruine
bonen met bier in de wc stoppen, dat waren leuke dingen”.
Oud-prinses Sandy: “Mart had altijd zijn eigen geschreven draaiboek en
nam zijn taak super serieus. Wij waren het laatste prinsenpaar dat hij reed
en de bus werd altijd mooi versierd met slingers en ballonnen en natuurlijk
een goed gevulde snoepbak. Ook de muziek mag natuurlijk niet ontbreken.
Harm was een keer zijn schoenen vergeten maar Mart was Mart en ging hij
ze bij ons thuis halen. Kregen wij een foto van de schoenenkast om te weten
welke schoenen hij moest hebben. Ook bracht hij onze meiden altijd met
alle liefde thuis naar de oppas. Mart had zijn eigen regels en was een super
chauffeur”.
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markzandbergen@gmail.com

Geen Prinsverkiezing, geen feesten, geen optocht enz.
Maar het belangrijkste is; blijf zoveel mogelijk gezond.
Help elkaar waar nodig en houd rekening met elkaar.
Zo kunnen wij proberen zo goed mogelijk door deze crisis heen te komen

Namens het team van Fysiotherapie Agneshove
wensen wij iedereen heel veel gezondheid toe.
Op naar betere tijden..
Fysiotherapie Agneshove
Medische Training Voorhout
Algemene fysiotherapie
Bekkenbodemtherapie
Manuele therapie
FysioFit ouderen
Agneshove 99
2215 HS VOORHOUT
Telefoon 785231

C.V. de Bokken

www.fysiotherapieagneshove.nl

Herenstraat 46 2215 KH Voorhout
0252-211655

TEXTIELBEDRUKKING
BEDRIJFSKLEDING
DESIGN
PROMOTIEMATERIAAL
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WWW.2FITIN.COM
INFO@2FITIN.COM
06-81451884

C.V. de Bokken

SPONSORS BEDANKT

MEN ONLY
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Wil jij ons o

WWW.CVDEBOKKEN.NL

Bij inleveren van
deze cadeaukaart

lOo/o korting

in de
carnavalsweek

