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Beste Bokkendorpers
Bij de voorbereidingen van dit magazine was er nog
volop zicht op een relatief normaal carnaval. Wie had
vorig jaar gedacht dat we wederom creatief moesten
omgaan met het plannen van activiteiten tijdens de
carnaval en invulling van dit magazine.
De medewerkers van de communicatiecommissie hebben er wederom
vele vrije uurtjes ingestoken om weer een prachtige editie te maken. Om
u te informeren en onze sponsoren ruimte te geven, zij kunnen uw hulp
goed gebruiken.
Vorig jaar hebben we gezien dat we ‘met elkaar’ toch nog diverse
activiteiten hebben kunnen organiseren, met daarbij oog voor onze
verschillende doelgroepen, jong en oud. Ondanks het ontbreken van
vele activiteiten hebben we dit jaar twee fantastische prinsenparen
waarmee we gezelligheid in Bokkendorp gaan brengen.
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 & Instagram. Volg
ons en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes, feitjes, aanpassingen
van het programma en andere info.

Inhoud

Voorwoord Voorzitter

Colofon Bokken Magazine

Burgemeester Carla Breuer aan het
woord.

Jeugdprinsenpaar
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Prinsenpaar

Prins.Aqua de eerste en Prinses
Patries stellen zich graag aan jullie
voor.
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Jeugdprins Sion & Jeugdprinses
Robin vertellen waarom het leuk is
om jeugdprisenpaar te zijn.

14

Programma 2022

Opnieuw een ander jaar maar toch
zijn er onder voorbehoud nog
activiteiten dit jaar.

Interview Pim van Kempen

Het ware verhaal van.het ontstaan
van
Carnavalsvereniging
De
Bokken.

zaterdag 12-02-2021

Programma 2022

Kuipzwammen
Aanvang:
Einde:
Locatie:

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

Net als vorig jaar gaan De Bokken live met Kuipzwammen.
Er is opnieuw nadacht om iets specials te presenteren. Dus
wederom komt u niet naar ons in de KTS, maar komt het
Kuipzwammen naar u!
vrijdag 25-02-2021

Sleuteloverdracht
Aanvang:
Locatie:

19:00 uur (live)
YouTube kanaal CV De Bokken

De ofﬁciele overdracht van de sleutel van Voorhout aan onze
prinsenparen.
vrijdag 25-02-2021

Super Bokken Bingo

Veiling
Aanvang:
Locatie:

Tekst:
Jörgen Lucas , Jan Regeer,
Martijn Hoeijmans & Dennis
Floor
Fotografie:
Debbie van den Nouland, Dennis
Floor & Saskia van den Nouland
Advertenties:
Anton Wijsman, Jan Regeer,
Wendy Pouw & Corinne
Kraakman
Sponsoren:
Bob van der Wal & Kevin van
Kempen
Vormgeving:
Sander de Vlieger, Martijn
Hoeijmans & Anton Wijsman

Website:
Dennis Floor
Social media:
Jörgen Lucas, Anton Wijsman,
Debbie van den Nouland
Disclaimer:
De samenstellers van dit
magazine hebben zorgvuldig
aandacht besteed aan de
inhoud hiervan. Toch kunnen
aan de tekstuele inhoud en de
evenementen geen rechten
worden ontleend.
Tijdens onze evenementen
worden er foto- en filmopnames
gemaakt. Deze worden gebruikt
voor onze PR uitingen online
alsmede offline
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Voorzitter Theo van Werkhoven over
carnaval 2022.

Veel leesplezier met deze uitgave.
Met vriendelijke groet, Dennis Floor – PR & Communicatie
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Voorwoord Burgemeester

Winterfeest

39

Het winterfeest heeft ons hart al
jaren veroverd. Lees snel waarom
wij dit belangrijk vinden.

20:00 uur (live)
YouTube kanaal CV De Bokken

Bĳ de welbekende Bokken Super Bingo kunt u ook dit jaar
weer prachtige prĳzen winnen.
zaterdag 26-02-2021

27

zaterdag 26-02-2021

Seniorenmaaltijd
Locatie:
Aanvang:

Bokkendorp
16:00 uur

Dit jaar kunnen we opnieuw niet bĳ elkaar komen. Dus wordt
de seniorenmiddag opnieuw een Seniorenmaaltĳd.
zaterdag 26-02-2021

Bokken Pub Quiz
Aanvang:
Einde:
Locatie:

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

In samenwerking met de Quizmasters: Timo Does,
Stephan Hoogink en Willem Jan Mosselman.
zondag 27-02-2021

Carnavalsviering
Aanvang:
Einde:
Locatie:

10:00 uur
11:00 uur
St. Bartholomeuskerk

Wĳ nodigen u allen uit om bĳ deze viering aanwezig te zĳn.
Verkleed, maar met respect.
zondag 27-02-2021

Bokken Alternatieve optocht

Ook dit jaar weer een veiling. Lees
snel wat er allemaal te koop is op
onze veiling in juni.
Fruitschalen Express Bokkendorp
Locatie:
Aanmelden:

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?

Aanvang:
Locatie:

14:00 uur
Bokkendorp

Versier uw tuin, bouw iets moois en onze prinsenparen
komen dit keer in “optocht” naar u.
zondag 27-02-2021

Bokken Alternatieve Kroegentocht
Aanvang:
Locatie:

17:00 uur
Bokkendorp

Dit keer een alternatieve kroegentocht. Net even anders. Bĳ
zĳn is meemaken!

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 30 en 31 van dit magazine vind u een variatie op het welbekende spel Ganzenborden, namelĳk Bokkenborden.
Hieronder vindt u de spelregels van dit eeuwenoude gezelschapsspel.
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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!

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

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

ELEKTRA
WERKZAAMHEDEN

MONTAGE
WERKZAAMHEDEN

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

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

Seniorenmiddag
Helaas gaat de seniorenmiddag dit jaar niet door. In plaats daarvan
bezorgen de Bokken opnieuw een lekkere hutspot schotel bij deze
belangrijke groep.
Wilt u op 26 februari genieten van deze maaltijd mail uw naam en
adres naar: seniorenmaaltijd@cvdebokken.nl

Mgr. Broerestraat 15 | 2215 ER Voorhout | tel. 0252-212444
mob. 06-13314097 | www.embt.nl | info@embt.nl

A5 advertentie EMBT_DEF.indd 1

20-07-13 10:07

Grafdelving
•
Grafruiming
•
Opgravingen
•
Onderhoud
begraafplaatsen
•
Grafkelders
•
Urnen
bestemmingen
•
Aanleg en
uitbreiding
•
Gerelateerde
producten

Hooipolderweg 7 | 2635 CZ | Den Hoorn | tel: 085-0778345 | e-mail: info@begraafplaatswerken.nl

www.begraafplaatswerken.nl
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Beste inwoners van het Bokkendorp

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, is nog onzeker hoe Carnaval
2022 eruit zal zien. Had u het mij aan het eind van de zomer gevraagd,
was ik vol goede hoop geweest. Het aantal besmettingen was flink
gedaald, zoals voorspeld. Er leek geen vuiltje aan de lucht.
Maar inmiddels weten we beter. Corona blijkt veel grilliger dan we dachten.
In het najaar werden er toch weer nieuwe maatregelen afgekondigd. Wat
een tegenvaller! Zeker toen bleek dat de Prinsverkiezing op 13 november
niet door kon gaan. Maar CV De Bokken laat zich niet zomaar uit het veld
slaan. Het nieuwe prinsenpaar werd bekendgemaakt via een livestream,
waar iedereen vanuit zijn eigen huiskamer van kon meegenieten.
Zo hebben De Bokken zich steeds opgesteld: verantwoordelijk, flexibel en
creatief. Zoals ze gewoonlijk met de jaarlijkse optocht vrolijkheid in het
straatbeeld brengen, zo toverden ze nu op een andere manier een glimlach
tevoorschijn.
Zo was er in de zomer een fietstocht langs de Voorhoutse horeca. Maar
liefst 160 mensen deden mee aan ‘Trappen en Happen’! Tijdens de
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carnavalsdagen in 2021 was een feest natuurlijk echt geen optie, maar
een virtuele kroegentocht kon wél veilig. Ook werden er fruitmanden
en hyacinten rondgebracht naar mensen die wel wat aandacht konden
gebruiken. Zo voelden de carnavalsvierders toch de gebruikelijke
saamhorigheid!
Ik heb veel bewondering voor de positieve instelling die De Bokken steeds
aan de dag leggen. Daarvoor verdienen het bestuur en de vrijwilligers een
groot compliment. Jullie weten om te denken en proberen er ondanks de
omstandigheden wat van te maken. Die houding werkt aanstekelijk en
dat is maar goed ook: in deze tijd kunnen we daar allemaal wel wat van
gebruiken.
Wij wensen u mooie carnavalsdagen toe – in welke vorm dan ook!
BOKKENMAGAZINE 51
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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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Beste bokkenvrienden en -vriendinnen,
Daar staan we dan, aan de vooravond van een nieuw carnavalsjaar. Helaas hebben we de avond voordat de
Prinsverkiezing zou gaan plaatsvinden het evenement moeten cancelen in verband met de nieuwe regels rondom
corona. Heel jammer natuurlijk maar vervolgens liet de vereniging haar flexibiliteit en creativiteit weer zien. In nog
geen dag tijd werd een liveshow met prinsverkiezing in elkaar gezet. Dank daarvoor aan het complete bestuur dat
hier de hele dag mee bezig is geweest. Nog veel meer dank aan inmiddels twee onmisbare personen in deze corona
tijd, Tjeerd van der Zwaan en Dolf van der Aa. Dankzij deze twee mannen konden we ’s avonds weer live gaan, zoals ze
ons ook tijdens het vorige jaar bij stonden. Tenslotte wil ik ook Robin en Kevin van Cheers! bedanken dat we gebruik
mochten maken van de zaal.
Stiekem hoopte ik dat we Tjeerd en Dolf niet meer op deze wijze nodig
zouden hebben. Dit zou namelijk betekenen dat de prinsverkiezing het
laatste digitale evenement zou zijn geweest. De persconferentie aan het
einde van december gooide wederom veel roet in het eten. Lock down,
geen winkels open, geen horeca, alleen de essentiële winkels. We waren
weer terug bij af. Hoe het verder loopt is koffiedik kijken.
Reden voor het bestuur om tijdens een digitale vergadering te besluiten
om het live carnaval te cancelen en daarvoor een alternatief programma
aan te bieden. Alles weer digitaal dan? Nee, dat ligt iets genuanceerder.
Daar waar we iets live kunnen doen gaan we dat zeker doen. Waar we met
inachtneming van alle maatregelen en afstanden bij u kunnen komen
zullen we daar voor gaan. Een mooi programma met digitale elementen is
het geworden. Omdat we in februari niet veel live kunnen hebben we een
mooi feest op de planning staan, maar dan in het weekend van 25 juni.
Ook hebben we dan nog meer activiteiten zoals de vossenjacht, de veiling
en de fietstocht gepland staan. Noteer de data alvast in je agenda.
In dit magazine vindt u weer diverse artikelen en natuurlijk het aangepaste
programma, waar we van uitgaan dat dit maximaal uitgevoerd kan gaan
worden. Ik hoop dat onze Prins Aqua en Prinses Patries en Jeugdprins
Sion en Jeugdprinses Robin kunnen gaan genieten en zich tijdens
de evenementen kunnen presenteren. Ik weet dat zij er, ondanks alle
beperkingen, ontzettend veel zin in hebben en wens ze dan ook een heel
mooi carnavalsjaar toe. Zij zullen een lang jaar meemaken omdat ze pas
op 11-11 gaan aftreden. Maar natuurlijk hopen wij ook u allen weer met
dit programma een leuk carnaval te bieden.
Geniet daarom alvast van de voorpret en blader en lees het magazine.
Uw carnavalshart zal er ongetwijfeld van gaan kloppen. Zoek de
carnavalskleding alvast maar weer op. We gaan er, wat er ook gebeurt, in
welke vorm dan ook, weer een mooi jaar van maken.
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Prins Aqua 1 en Prinses Patries
In een bijna lege Cheers! werden zaterdagavond 13 november Martijn en Patries Waasdorp geïnstalleerd als
prins Aqua 1 en prinses Patries. Het was vreemd, anders dan gepland maar ondanks dat er bij de prinsverkiezing
nauwelijks mensen bij mochten zijn en dat iedereen het via een livestream moest bekijken, blijft het nieuwe
prinsenpaar super enthousiast en spat de energie van Prins Aqua 1 en Prinses Patries af.
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“Eind van de zomer, op 31 augustus werden we door Tjeerd van der Zwaan
gebeld, wat op zich niet zo vreemd was. Tjeerd ken ik goed van Foreholte”
vertelt Prins Aqua over hoe het allemaal begon. “Tjeerd wilde Patries en mij
even bij Foreholte spreken over een programma rond het 90-jarig bestaan
van v.v. Foreholte en ons daarbij nodig had. Ik zei nog tegen hem: ‘ga
mijn kop niet kaalscheren voor het goede doel’. Toen we aankwamen bij
Foreholte was het druk met mensen en moesten we op zoek naar een rustig
plekje om te overleggen. De bestuurskamer was ook bezet dus daar konden
we ook niet terecht. Volgens Tjeerd konden we toch gewoon naar binnen
en vervolgens liep hij weg. Dus Patries en ik naar binnen, en daar zaten
Theo van Werkhoven en Jan Pieter Bok. Hu? We wilden alweer omdraaien
en verder zoeken. ‘Nee, nee’ zei JP, ‘ga maar even zitten’. Ja en toen kwam
de aap uit de mouw. Het ging dus niet om Foreholte maar het ging om
de Bokken. We gingen zitten en al snel vroeg Theo of wij het volgende
Prinsenpaar van de Bokken zouden wilden worden, waarop ik direct ‘nee’
zei. Een luide ‘Shit’ van Jan Pieter volgde. Natuurlijk hadden we er wel
eens over na gedacht: ‘Hoe zou het zijn als prins en prinses?’. Onze namen
werden wel eens met de Bokken in verband gebracht. Sepp, onze zoon was
al in 2016-2017 Jeugdprins geweest, we hadden toen voor het eerst aan
het carnaval geroken en dat was ons wel bevallen. We werden ook wel eens
door anderen getipt als nieuw prinsenpaar. Maar gevraagd waren we nooit
en ik zag mezelf echt niet met zo’n steek op mijn kop rondlopen, dat was
over de top. Ik wilde geen prins worden en had allemaal argumenten om
het niet te worden. Maar ja, nu werd ons de vraag echt gesteld. En ik had
al eens gehoord dat je maar één keer gevraagd wordt. Uiteindelijk hebben
we het gewoon gedaan, na drie uur denken en praten. Wat geeft dan de
doorslag? De goede doelen, het uitdragen van het carnaval, de beleving,
alle dingen die voor de maatschappij gedaan worden, eigenlijk alles wat er
achter de schermen georganiseerd wordt. We konden natuurlijk niet echt
‘Nee’ zeggen en zeiden daarom overtuigend ‘Ja’.
Prins Aqua 1 is in het dagelijks leven Salesmanager bij DHL Express en voelt
zich een echte Voorhouter. Al 25 jaar is hij getrouwd met prinses Patries en
samen wonen zij met hun twee kinderen Sepp en Puck in de Herenstraat.
“Ja, gewoon Patries. Eigenlijk heet ik Patricia maar iedereen noemt me
Patries, dus vandaar Prinses Patries”. Patries is zelfstandig kapster met een
salon achter het huis waar het voorafgaande aan de prinsverkiezing vaak
ging over ‘de carnaval en het nieuwe prinsenpaar. “Maar ik mocht natuurlijk
niets laten blijken, het grote geheimhouden was begonnen” vertelt Patries.
“We mochten het tegen niemand zeggen, en hebben toen al wel de eerste
foto’s gemaakt. Die kun je zien op ons eigen Instagram account. Die zijn in
onze achtertuin gemaakt, met kruis van zwart tape over ons mond geplakt
en een bord waarop staat: ‘Wij zijn gevraagd om prins en prinses carnaval
2022 te worden’. De voorpret begon meteen.

Eén adjudant was vanaf de eerste minuut al duidelijk: Angelo Délia. Angelo
is een goede vriend van ons. We hadden in het verleden al eens gekscherend
gezegd dat hij onze adjudant zou worden als wij het prinsenpaar zouden
zijn. Ja dan was het nu zover en hebben hem dan ook echt laten vragen.
Laten vragen, ja. Dat mochten we niet zelf doen. Een adjudant weet nooit
wie de prins en prinses zijn. Zij zeggen ja, maar weten niet wie hen gevraagd
heeft. Voor Angelo was het natuurlijk niet heel moeilijk te raden. Anton is
onze andere Adjudant waar we ook heel blij mee zijn.
Op de vraag waarom Prins Aqua 1 voor zijn naam heeft gekozen, zegt hij:”
Ik drink alleen water, Spa blauw, en als het gezellig wordt Spa rood, en als
het dak eraf gaat drink ik heel soms een colaatje. Ik heb nooit gedronken,
nooit de behoefte gehad en eigenlijk bevalt het me prima. Voor de Bokken,
het carnaval en feestvierders zal het misschien wat vreemd zijn dat er een
prins carnaval is die alleen water drinkt, maar voor ons is carnaval zoveel
meer dan een feest van bier. Juist alle sociale activiteiten die lang niet altijd
opvallen maakt het feest zo bijzonder, daar is voor mij echt geen drank voor
nodig. Muziek hoort echt bij het carnaval, zonder Mexicano’s is er geen
carnaval. Ze zijn spontaan, leuk en wij houden ervan. En noteer maar: elke
polonaise lopen we mee.
Ja en dan is het bijna 13 november. De grote dag voor ons. De dag van de
prinsverkiezing. Maar om je heen hoor je al wat geluiden, de twijfel, hoe
kunnen we op een veilige manier het feest gaan vieren. Wij hadden het
al zo lang geheim gehouden. Hoe dan ook wilden we de prinsverkiezing
laten doorgaan. Natuurlijk wel veilig; gezondheid is het allerbelangrijkste.
Gelukkig zijn de Bokken creatief en heel flexibel. Binnen één dag is een
compleet programma bedacht, en is de techniek geregeld. We konden de
prinsverkiezing digitaal online houden. Een zucht van verlichting. We zijn zo
blij dat we geïnstalleerd zijn als het nieuwe prinsenpaar. Het was wel anders
dan we voor ogen hadden, maar gezien de omstandigheden is dit wel een
mooie manier geweest.
De dag erna hebben we meteen de statiefoto’s gemaakt. In de Boerhaavetuin,
het Overbos en bij ons in de kapsalon van Patries. Wat hebben we gelachen
met het jeugdprinsenpaar Sion en Robin en natuurlijk met onze adjudanten.
Maandagmiddag 15 november was ons eerste officiële optreden bij de
BVO hebben we ons ondergedompeld in de wereld van de Bingo. Wat een
gezelligheid en een feest. Dit gevoel is fantastisch, we zijn echt begonnen.
Ik hoop natuurlijk dat het carnaval straks gewoon door kan gaan, maar ook
als dat niet het geval is, en het op een andere manier moet, dan gaan we er
ook 100% voor. Gezondheid is het allerbelangrijkste, we moeten het met
elkaar doen, we vinden wel een weg, samen.
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Jeugdprinses Robin
Hallo, ik ben Robin Balk. Ik doe HAVO op het Leeuwenhorst met als talentklas
sport. Na school handbal ik bij Foreholte. Ik zit in de DC1. Sion woont bij ons
in de straat. We zaten samen op de basisschool en in de zomer gaan we vaak
samen op vakantie. Dan gaan we mountainbiken, klimmen, zwemmen en ‘s
avonds vuurtje stoken.
Ik ben geboren in Heerhugowaard. We zijn naar Voorhout verhuisd toen ik 4
was. Maar al voordat ik 4 was kwam ik elk jaar met de Carnaval naar Voorhout.
Dan liepen we mee in de optocht. We zijn een keer verkleed gegaan als
Minion en als vissen in de kerkvijver. We hebben ook meegedaan toen de
Andreasschool verbouwd werd. Toen zaten we als Bob de Bouwer op een
stijger. De jaren erna waren we steeds op skivakantie tijdens de carnaval.
Ik kijk uit naar de feesten. Lekker polonaise lopen. De optocht heb ik ook veel
zin in. Ik weet niet zo goed wat ik dit jaar van de Carnaval kan verwachten,
omdat alles een beetje anders loopt. Ik heb nichtjes en neefjes op de
basisscholen in Voorhout zitten, dus ik hoop dat we de scholen kunnen
bezoeken. En dat ik op pad mag met de dansmariekes.

es
Jeugdprins

Robin

Jeugdprins Sion
Ik zal me even voorstellen. Ik ben Sion van der Slot, 13 jaar oud. Ik woon aan
de Rijnsburgerweg met mijn ouders, broertje Daan en zusje Roos. Ik voetbal
bij Foreholte in de JO 14-1. Ik help af en toe bij mijn vader in het bedrijf.
Mijn hobby’s zijn snowboarden en feestvieren. Carnaval vieren vind ik
daarom ook erg leuk. En als we niet op vakantie zijn, gaan we altijd bij de
optocht kijken en op zondag carnaval vieren in de kantine bij Foreholte.
Ik verwacht dit jaar nog wel veel feest te vieren, misschien in aangepaste
vorm. Met veel gezelligheid.
Prinses Robin ken ik al vanaf groep 3 van de Andreasschool. We hopen met
elkaar een gezellig Carnavalsjaar te maken.

Jeugdprins

Sion
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handwerken

creatieve workshops
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knutselartikelen
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schilder- en tekenmaterialen
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be crea
Herenstraat 110
2215 KK Voorhout

@madebyyou.voorhout

Probeer eens onze heerlijke
www.madebyyou.art
+ (31) 252 83 09 55

Uw accountant, administrateur
of adviseur in de regio

Martin Teunisse
+31 (0)6 11 14 03 32
martin.teunisse@oamkb.nl
www.oamkb.nl/martinteunisse
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Chicken Teriyaki
Subway Alphen aan den Rijn | Baronie 26 - Tel. 0172-744777
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Het ware verhaal van het ontstaan van CV De Bokken

Tekst: Pim van Kempen & Jan Regeer

Ik zat een tijdje geleden met
Pim te praten over de start van
Carnavalsvereniging De Bokken en vroeg
hem. “Pim, jij was de eerste Prins. Nu heb
ik een idee hoe de verkiezing tot stand
gekomen is”. “Ik ben benieuwd” zei Pim.

Dat beide heren tweemaal Prins zijn geweest, komt doordat de nieuwe Prins
altijd uit de vereniging moest komen en die bestond nou eenmaal uit die
groep vrijgezellen. Waarom Jan nooit zijn eigen naam heeft gebruikt is
een raadsel, maar het kwam de schrijver dezes prima uit, want die kon in
2000 gewoon zijn eigen naam gebruiken. Uiteraard wilde ik eerst het juiste
verhaal weten over de eerste “Prinsverkiezing”.
De beruchte Bontekoe was gesloten en gesloopt en dat zette Hans Kerkvliet
aan het denken. Hans was de uitbater van Boerhaave, De Bontekoe was een
veel bezochte kroeg en Hans dacht commercieel en heeft toen bedacht “Als
ik de aanzet geeft voor een carnavalsvereniging dan ben ik verzekerd van
een aantal feesten in het jaar”.
Zogezegd, zo gedaan.

“Ik weet dat jullie met een aantal vrijgezellen aan de bar zaten bij Boerhaave
en dat jullie ter plekke besloten om Carnaval te gaan vieren. Jullie legden
allemaal Fl. 100,- op de bar en er kon Carnaval gevierd worden. Ik denk dat
jullie als malloten zijn gaan z…, oh sorry drinken en dat jij als laatste van je
kruk af bent gevallen”. “Je zit er niet ver naast” zei Pim toen lachend.
Met dat verhaal in mijn achterhoofd zit ik in de woonkamer van de allereerste
Prins Carnaval van De Bokken. Voor ons ligt een enorme stapel foto’s uit
de begintijd en aan de hand van deze foto’s worden enkele anekdotes
opgehaald, die Pim veelal lachend vertelt. Pim is tweemaal Prins geweest.
De eerste keer met Paula Wassenaar en later met zijn eigen Ellie. Ook Jan
van Dijk is tweemaal Prins geweest. Eenmaal met Wil Heerings en eenmaal
met zijn eigen Joke.
14
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Er zaten regelmatig vrijgezellen aan zijn bar en die heeft hij zo gek kunnen
krijgen om elk Fl. 100,- op de bar te leggen en een carnavalsvereniging te
starten. Het ging om de volgende twaalf, illustere, Voorhouters:

familie Coster van Voorhout een hert en geen twee bokken aantrof. Gelukkig
is een van onze ex-Prinsen voorzitter van de Historische Kring Voorhout, en
deze kon het raadsel verklaren.

Pim van Kempen, Ab Koomen, Wil Turenhout, Frans Veenhof, Piet Angevaare,
Ben van Egmond, Piet Wolvers, Leo de Groot, Francisco Gonzalez, Leen Borst,
Jan van Dijk en Niek van Schooten.

Op het wapenschild van deze familie stonden een hart en een hert, maar dit
schild werd omhooggehouden door twee bokken en dat gehele plaatje was
het familiewapen De heren werden voor Hans Kerkvliet voorzien van een
steek en Prins Pim kreeg, ter onderscheiding van de rest een cape. Pim had
nog geen relatie, dus werd de op dat moment aanwezige bardame achter de
tap vandaan gehaald en zo werd Paula Wassenaar Prinses. Het jaar daarop
trouwens ook, want ook Ab Koomen was vrijgezel en Paula had het blijkbaar
goed gedaan, dus waarom verder zoeken? Prins Abbes werd trouwens in
een kinderwagen door Ex-Prins Pim Boerhaave ingereden. Dit ter illustratie
dat ook toen al werd nagedacht om de Prinsverkiezing zo origineel mogelijk
te maken.

Dit gezelschap was, zoals zo vaak, hun keel aan het smeren in Noordwijk
toen ze werden gebeld door Hans Kerkvliet, met de mededeling dat er
foto’s moest worden genomen. Mobiele telefoons waren er nog niet, maar
waarschijnlijk wist Hans waar de mannen uithingen.
Wij spreken januari 1971.
Met “hun zakken vol” kwamen de mannen aan bij Boerhaave en ik denk
dat het maar goed is dat die foto’s verloren gegaan zijn. Het ging nu
echt beginnen en Hans Kerkvliet heeft het “zooitje ongeregeld” eens
aangekeken en zei: “Pim, jij lijkt me wel een goede Prins”. Dat was dus de
eerste Prins verkiezing. Heel anders dan tegenwoordig, maar met een grote
overeenkomst.
Het gehele dorp nog niet wie er Prins zou worden. Sterker nog, het hele dorp
wist nog niet eens dat ze een carnavalsvereniging hadden.
Niek van Schooten was de grote regelaar en werd dan ook de eerste
voorzitter van de vereniging die in het najaar van 1971 is opgericht.
De naam Carnavalsvereniging De Bokken is naar alle waarschijnlijkheid
verzonnen door diezelfde Niek van Schooten en volgens de overlevering is
de naam gekozen doordat in het wapen van de familie Coster van Voorhout
twee Bokken stonden. Wie schetst mijn verbazing dat ik in het wapen van de

Het eerste officiële optreden van Carnavalsvereniging De Bokken was bij
het 40-jarig jubileum van voetbalvereniging Foreholte in Boerhaave. Prins
Pim, Prinses Paula en hun Raad van Elf (vrijgezellen) werden toen nog niet
vergezeld door een boerenblaaskapel, maar dat mocht de pret niet drukken.
Voorhout was overigens wel een blaaskapel rijk, De Dwarsdrijvers, maar die
waren tijdens het carnaval actief bij de Noortukkers uit Noordwijk.
Het eerste jaar was nog een beetje “aanmodderen”, maar de feesten waren
bijzonder gezellig en zeer goed bezocht. Nadat de vereniging was opgericht
kon er “echt” carnaval worden gevierd. Met blaaskapel De Dwarsdrijvers en
een heuse optocht, die volgens Pim helemaal niet tegenviel.

Het programma in de begintijd zag er als volgt uit:
Vrijdagavond:

Sleuteloverdracht in Boerhaave

Zaterdag:		

Optocht en feestavond in Boerhaave

Zondag:		

Carnaval in de Foreholte kantine

Maandag:		

Bezoek Bernardus

		

Bejaardenmiddag in Boerhaave

		

Tot 23:00 uur Bridge en daarna carnaval in Boerhaave

Dinsdag:		

Kindermiddag en Bok Verzuipen in Boerhaave
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Overigens werd Boerhaave na een aantal jaren te klein voor zowel de
bejaarden- als de kindermiddag en werd er uitgeweken naar de KTS. Voor de
kindermiddag moesten de kinderen dan verzamelen bij de kerk en onder
de tonen van De Dwarsdrijvers liep het hele gezelschap naar de KTS. De Film
van ome Willem, onder leiding van Edwin Rutten, heeft daar zelfs een keer
opgetreden. Ook toen had de vereniging heel veel donateurs en daarvan
werden de meeste kosten betaald.

Als je met Pim door een stapel foto’s
heen gaat, is er vanaf dat moment geen
soepel lopend verhaal meer mogelijk en
in de rest van dit stuk ga ik mij dan ook
beperken tot enkele anekdotes.
De wietstok, dat is die Bokkenkop op de rode stok, is ooit gemaakt door
Aad van Dam en beschilderd door Nic Koelewijn, de latere grondlegger
van carnavalsvereniging De Saksen uit Sassenheim De twee horens op de
wietstok zijn trouwens echte bokkenhorens. In het verleden was het een
sport van carnavalsverenigingen om in het bezit te komen van de wietstok
van een andere vereniging. Tijdens een van de vele uitstapjes van De Bokken
is het Jan van Dijk gelukt om zijn wietstok kwijt te raken in Hazerswoude.
Om dit statussymbool terug te krijgen moesten De Bokken in de buidel
tasten en de “stelende” partij een vat bier overhandigen. Dus, Prins Aqua, ik
zou de wietstok geen moment uit het oog verliezen.
Voor deze “uitwedstrijden” hadden De Bokken altijd de beschikking over een
bus van de firma Beuk. Dit was dan weer geregeld door Ben van Werkhoven
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van Taxi Werkhoven. Tijdens een ander uitstapje, een bedrijfsfeest van Elmi
in De Kleine Burcht, hebben de heren ter plekke een auditie georganiseerd
voor Dansmariekes en kregen heel veel dames zo gek om hun “ding” te
doen. Uit je dak, maar dan altijd weer veilig met de bus naar huis, zo slim
waren de mannen die tijd dan ook wel weer.
In het derde jaar zijn De Bokken dan echt begonnen met Dansmariekes.
Onder de bezielende leiding van wijlen Gonnie van der Berg werden meiden
gezocht en werd het langzamerhand een echte carnavalsvereniging. De
kleding van de Dansmariekes werd overigens gemaakt door Ina, zus van
Ab Koomen. Zij verzorgde ook de kleding van de heren en dat heeft zij
jarenlang gedaan. Ook het vaandel, wat altijd wordt meegedragen bij een
optreden, heeft zij gemaakt.
Na die uitstapjes, maar ook na de feesten in het dorp, werden altijd afterparty’s
gehouden bij het Prinsenpaar of wie zijn huis daarvoor beschikbaar stelde.
Daar werd dan niet op een hapje en een drankje gekeken. Zo kon het
gebeuren dat de heren, bij Frans Meeuwenoord (slager van beroep) thuis al
het vlees wat in huis was, hebben gebraden en opgegeten, zodat hij de dag
daarna de grootste klant was in zijn eigen winkel.

Op een andere keer, Pim wordt nu erg persoonlijk, liep het weer eens uit
de hand. Ditmaal in het huis van Roelof en Gerrie van der Poll (getrouwd
in “hun” jaar). Pim had zoals gewoonlijk weer aardig wat gele rakkers
achterovergeslagen en was vergeten dat hij inmiddels getrouwd was met
Ellie. Hij is naar huis gegaan, heeft de deur op de knip gedaan en is gaan
slapen. Ellie kwam wat later thuis en kon er dus niet in.
Roepen, steentjes tegen het raam, wat ze ook probeerde, Pim was met nog
geen tien kanonnen wakker te krijgen.
Wie er wel wakker werden, waren de buren en die bleken zo meelevend dat
Ellie die nacht bij de buren heeft doorgebracht.
Ik heb al verteld dat de eerste optocht in het geheel niet tegenviel. Dat werd
dus een jaarlijkse traditie en Pim had, als timmerman, een groot aandeel in
de bouw van de kar. In die tijd werd er in Voorhout behoorlijk wat gebouwd,
tegenwoordig ook trouwens, en in die tijd was het niet nodig om de
bouwplaatsen te beveiligen. Echter, en veroordeling is niet meer mogelijk
door verjaring, in die tijd gingen De Bokken regelmatig in de avond creatief
winkelen op die bouwplaatsen.
Zoals jullie hebben kunnen lezen is het programma in die jaren grotendeels
hetzelfde gebleven. Dat geldt voor het programma tijdens het carnaval,
maar met name in de aanloop naar het carnaval zien wij activiteiten
die zijn toegevoegd. Denk hierbij aan de: Prominenten Playback Show,
Bokkenballentoernooi, Pubquiz, Let me entertain You, Bokkenbingo, enz.
Ik wil eindigen met een verdwenen activiteit.
Een paar weken voor het carnaval werd in het Parochiehuis georganiseerd.
De Bokken een Fancy-Fair, met een heuse mini-kermis.

Op zaterdag- en zondagmiddag kwamen er vele Voorhouters met hun
kinderen naar het Parochiehuis om: blik te gooien, te hengelen, te schieten
onder leiding van schuttersvereniging Sint Hubertus en vele andere
spelletjes.
Een Rad van Avontuur met niet misselijke prijzen. Deze middagen leverden
destijds behoorlijk wat geld op voor de overige activiteiten van De Bokken.
De grote animator achter deze Fancy-Fair was de heer J.P. van Eijk.
Inderdaad de vader van Jeroen, de uitbater van de horeca bij de Tulp, die
daar nu Keez en sjoeltoernooien organiseert.
“De Geschiedenis herhaalt zich”.

Ik realiseer me dat er nog veel meer te
vertellen valt over die 50 jaren dat De
Bokken bestaan, maar dat lijkt mij meer
wat voor een jubileumboek.
Ik hoop met dit schrijven een beetje de sfeer tijdens de eerste jaren van onze
carnavalsvereniging te hebben geschapen.

mpen
e
K
n
a
v
Pim
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TH SPORT & FITNESS
DAN KIES JE VOOR:
✓ Indoor & (overdekte) outdoor faciliteiten
✓ Goede begeleiding & professionele instructeurs
✓ Technogym fitness & MyWellness app
✓ Ruim aanbod groepslessen van yoga tot combat
✓ Ruime, goed geventileerde zalen v.v. airco
✓ Gratis gebruik van sauna en Turks stoombad
✓ Gratis sportcrèche bij goldcard
✓ Voedingsadvies door ervaren diëtist
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✓ Diverse mogelijkheden voor personal training
✓ Het gezelligste sportcentrum in de regio!
Zien we je snel?
Wij helpen je graag bij jouw sportdoelen!
Sportieve groet, team TH Sport & Fitness

www.thsportenfitness.nl | info@theahoogervorst.nl
0252-232657 | Nijverheidsweg 2 | Voorhout
VOEL JE THUIS, VOEL JE FIT

Onze producten
worden dagelĳks

ambachtelijk
bereid

Bent u op zoek naar een
goede gastouder
voor uw kinderen???

KINDEROPVANG 4U

f!
Alaa

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

deĳsmeulen.nl

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

WWW.BERNARDSCHULTE.NL
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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 Keiebijters 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.

Ieder jaar organiseert de Stichting Winterfeest in samenwerking met
De Bokken en alle andere carnavalsverenigingen uit 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.
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 in het teken van de carnavalsviering, waar
carnavalsvierend Voorhout in de St. Bartholomeuskerk zich op een fleurige
wijze een moment van rust en bezinning gunt.
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.
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Uw accountant, administrateur
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Martin Teunisse
+31 (0)6 11 14 03 32
martin.teunisse@oamkb.nl
www.oamkb.nl/martinteunisse

hoekgroen.nl

transport

Beethovenlaan 31 - 2215 SG Voorhout
www.dicatransport.nl

Dirk Heemskerk
06 23 42 46 06
www.sportcafedeeijk.nl

Cas Heemskerk
06 23 22 60 15
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droomproject werkelijkheid.

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

BOKKENMAGAZINE 51

23

24

BOKKENMAGAZINE 51

“We have a dream”
Zo opende Theo van Werkhoven de jaarvergadering van onze vereniging. In een filmpje liet hij de plannen van het
bestuur zien om dit jaar een tent te plaatsen op het sportpark. Een groots feest te organiseren. Waarom nu opeens?
Wel nu, we lopen al een aantal jaren met het idee. Zoals iedereen weet is in het najaar van 2020 de Schelft in
Noordwijkerhout afgebrand. De (tijdelijke) nieuwe capaciteit wordt een hal die ongeveer de helft zo groot is. Veel
jongeren uit Voorhout bezochten jaarlijks het carnaval aldaar. Juist in deze tijd vonden wij dat we er moesten zijn voor
deze jeugd, oftewel dit was hét moment om het idee verder uit te werken. Een tent van 700m2 met feesten en artiesten
met veel mensen. Steken die Bokken nu hun kop in het zand horen wij u zeggen? Nee hoor, alles volgens de geldende
regels.
Job van Kesteren en Theo van Werkhoven gingen de gesprekken aan. Met een
tentenleverancier, een bedrijf voor het geluid, met evenementenbureaus
voor artiesten, met de burgemeester en de afdeling vergunningen van de
gemeente. Ja, ook zij zagen de tent al voor zich. Zij zagen een groots feest met
blije mensen. Zij zagen heel veel voordelen en weinig nadelen en wisten de
rest van het bestuur voor zich te winnen. Met een grote maarrrrrr. Kunnen we
dat financieel wel aan. De twee financieel wijze mannen, Bob van der Wal en
Kevin van Kempen, gingen aan de slag. Begrotingen maken, doorrekenen,
nog een keer doorrekenen en ja er bleken nog steeds mogelijkheden. Nog
wel vragen, maar ook mogelijkheden. Financiële adviseurs uit het eigen
netwerk werden ingeschakeld. Zij dachten en rekenden mee.
Net toen we de finale beslissing als bestuur zouden gaan nemen liepen de
besmettingscijfers weer gigantisch op. Er werden weer meer maatregelen
genomen. We konden zelfs de prinsverkiezing voor het tweede jaar op rij
niet live door laten gaan.

Nu een beslissing nemen voor februari daar waar het al lastig is om iets
over de dag van morgen te zeggen. Wat als de cijfers niet positief zouden
dalen, de Omikron variant, wat gaat die verder doen? Zorgen voor nog meer
beperkingen? Een lege tent? Geen feesten? Wel hoge kosten? En dan? Al
die jaren voor niets gespaard. De risico’s, de onzekerheden zijn te groot. De
verantwoordelijkheid en realiteit geboden het bestuur om te beslissen dit
jaar geen tent te plaatsen.
De droom uiteengespat? De moed laten zakken? Neeee, zo steken De Bokken
niet in elkaar. We zien het als een kans. Een kans om de mogelijkheden van
de tent nog verder te onderzoeken. We hebben onze grote Bokkenvriend
Jack Bax bereid gevonden om in dit proces met ons mee te denken. Dus
dit jaar niet, maar het jaar daarna misschien nog mooier, nog groter, wie
zal het zeggen. Wij zullen in ieder geval niet achteroverleunen maar alle
mogelijkheden blijven onderzoeken om het carnaval in Voorhout nog meer
allure, nog meer flair en nog meer feest te geven dan het tot nu toe al was.
U hoort zeker nog van ons.

Bekijk impressie tent

“We have a dream” en die gaat zeker niet verloren door wat tegenslag, want
bij De Bokken komen uiteindelijk alle dromen uit.
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Professionele en snelle bestrijding van:
✓ Wespen
✓ Mieren
✓ Muizen
✓ Ratten
✓ ….

Loodg

Miche

Loodgietersbedrijf
S an itair - Wa
06 – 538 67 604

Michel
Rio levan
r ingDam
- Zink
Loodgietersbedrijf

Michel
van s
Dam
S a n itair - Wa
te
r - Ga
Julianastraat
6 | Warmond |
a n itair
te r we
- Gas
Rio le r in g - SZin
k -- Wa
Dak
rk
Rio le r ing - Zin k - Dakwerk

www.vangent-ongediertebestrijding.nl
Julianastraat 6

Voorjaar:
- Tulpen excursies
- Tulpen showtuin
- Tulpen pluktuin
- Knollen Verkoop
- Workshops
- Kas en terras met klein horeca
Zomer:
- Dahlia excursies
- Showtuin met 650 soorten dahlia’s
- Dahlia pluktuin
- Bollen verkoop
- Workshops
- Kas en terras met klein horeca

26

BOKKENMAGAZINE 51

Julianastraat 6|| Tel:
Warmond
15 11
01 1119
19
| Warmond
06| Tel:
15 06
01

Programma 2022

zaterdag 12-02-2021

zaterdag 26-02-2021

Kuipzwammen
Aanvang:
Einde:
Locatie:

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

Seniorenmaaltijd
Locatie:
Aanvang:

Bokkendorp
16:00 uur

Aanvang:
Einde:
Locatie:

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

Dit jaar kunnen we opnieuw niet bĳ elkaar komen. Dus
Net als vorig jaar gaan De Bokken live met Kuipzwammen.
wordt de seniorenmiddag opnieuw een Seniorenmaaltĳd.
Er is opnieuw nadacht om iets specials te presenteren.
Wederom komt u niet naar ons in de KTS, maar komt het zaterdag 26-02-2021
Kuipzwammen naar u!
Bokken Pub Quiz
vrijdag 25-02-2021

Sleuteloverdracht
Aanvang:
Locatie:

19:00 uur (live)
YouTube kanaal CV De Bokken

In samenwerking met de Quizmasters: Timo Does,
Stephan Hoogink en Willem Jan Mosselman.

De ofﬁciele overdracht van de sleutel van Voorhout aan onze zondag 27-02-2021
prinsenparen.
Carnavalsviering
Aanvang:
Einde:
Locatie:

vrijdag 25-02-2021

Super Bokken Bingo
Aanvang:
Locatie:

20:00 uur (live)
YouTube kanaal CV De Bokken

10:00 uur
11:00 uur
St. Bartholomeuskerk

Wĳ nodigen u allen uit om bĳ deze viering aanwezig te zĳn.
Verkleed, maar met respect.

Bĳ de welbekende Bokken Super Bingo kunt u ook dit jaar zondag 27-02-2021
Bokken Alternatieve optocht
weer prachtige prĳzen winnen.
Aanvang:
Locatie:

12:30 uur
Bokkendorp

zaterdag 26-02-2021

Versier uw tuin, bouw iets moois en onze prinsenparen
komen dit keer in “optocht” naar u.

Locatie:
Aanmelden:

zondag 27-02-2021

Fruitschalen Express Bokkendorp

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?

Bokken Alternatieve Kroegentocht
Aanvang:
Locatie:

14:30 uur
Bokkendorp

Dit keer een alternatieve kroegentocht. Net even anders.
Bĳ zĳn is meemaken!

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 30 en 31 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!
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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
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C.V. de Bokken
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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

Fietstocht Trappen en Happen groot succes
Twee jaar na de eerste fietstocht werd op zondag 11 juli de tweede editie georganiseerd. De opzet was dit jaar
aangepast om de horeca van Voorhout in deze barre tijden een beetje tegemoet te komen. Het werd dus een Happen
en Trappen fietstocht, waarbij Cheers!, Ons Genoegen, Welgelegen en Boerhaave werden bezocht en Sportcafé de Eijk
iets lekkers meegaf voor onderweg. Daarnaast moest er ook 22 kilometer gefietst worden.
Die zomer stonden ruim 160 sportieve Bourgondiërs klaar voor de eerste
versnapering. Vooraf was het nog even spannend of het weer ook mee ging
werken, maar achteraf was het een prachtdag! Het zadelhoesje dat elke
deelnemer kreeg, bleek dus gelukkig niet nodig voor een droog zadel. Bij
de eerste horecastop kreeg iedereen koffie of thee en wat lekkers en werd
de routekaart met quizvragen uitgedeeld. Vrij snel daarna volgde al de
tweede stop, met weer wat lekkers om daarna echt op weg te gaan voor de
22 kilometer.
Na de 22 kilometer fietsen was iedereen natuurlijk dorstig en hongerig
geworden. Dat kwam goed uit omdat de tocht eindigde bij de twee laatste
stops in Voorhout voor de laatste happen en dranken. Daar werden de
antwoorden op de vragen ingeleverd en kon iedereen verder genieten
van de lokale horeca. Een week later werden de winnaars van de quiz
bekend gemaakt en werd bij hen aan de deur een toepasselijke dinerbon
overhandigd.
Het weer zat mee, iedereen was blij dat ze weer aan een activiteit konden
meedoen. Eigenlijk zat alles mee, op een ongelukkige val van een van de
deelnemers na.
Uiteindelijk was het al met al een zeer geslaagde dag met veel lachende
gezichten. Hopelijk kunnen we dit keer wel zeggen: “Tot volgend jaar bij de
fietstocht van CV de Bokken!”
Met dank aan de horeca: Welgelegen Kitchen & Drinks, Cheers!, Lunchroom
Ons Genoegen, Sportcafé de Eijk en Café Restaurant Boerhaave.

Volg de socials voor de nieuwe editie fietstocht trappen en happen!
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Advies, Aanleg &
Onderhoud
06 - 14 44 02 57

janmeĳerhoveniers@gmail.com
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L&S Montage
Madame Curiestraat 17
2171TW Sassenheim
Tel: 0252 22 62 65
www.ls-montage.nl

liteit t

badkamers - keukens
loodgieterswerk
CV installaties
elektrische Installaties
datanetwerken

annee

Gespecialiseerd in badkam
keukens en verbouwingen

Fruitschalen express
Op 26 februari komen De Bokken opnieuw met de FRUITSCHALEN
EXPRESS door het Bokkendorp. De fruitschalen zijn bedoeld voor de
zieke en eenzame mensen. Kent u iemand bij wie wij volgens u langs
moeten gaan.
Mail dan de naam en adres naar: fruitschalenexpress@cvdebokken.nl
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Bokken carnaval Top 100
Wat zijn de mooiste, beste en leukste carnavals nummers ooit gemaakt? Dat bepalen we samen!
In 2020 is Carnavalsvereniging De Bokken gestart met het samenstellen
van een carnavals top 100. Dit bleek een groot succes, meer dan 375
verschillende carnavals krakers werden er verzameld. Tijdens onze feesten
krijgen we vaak te horen “draai dit nummer eens”, of “het lijkt ons zo leuk
om dit nummer weer eens te horen”. Helaas is het, in verband met de
geldende maatregelen, dit jaar niet mogelijk om jouw favoriete nummers
tijdens onze feesten te horen.

Maar dat mag de pret niet drukken. De Bokken Top100 is via Spotify op ieder
gewenst moment te beluisteren.
Stemmen kan tot en met zaterdag 19 februari. De definitieve playlist zal op
donderdag 24 februari gelanceerd worden!
Stem nu via www.cvdebokken.nl/top100
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Bokkenveiling een blijvend fenomeen
Na het grote succes van de vorige edities organiseert carnavalsvereniging De Bokken dit jaar weer een veiling. Op
vrijdag 17 juni 2022 kan er geboden worden op de meest bijzondere kavels die nergens anders te koop zijn. De veiling
start om 21.00 uur waar de locatie nog bekend gemaakt zal worden, de deuren gaan dan om 20.00 uur open zodat
iedereen tijd heeft om zich in te schrijven.
Dit jaar zullen er ruim 150 kavels de revue passeren. Hierin zitten allerlei
grootse en meeslepende belevingen, maar er zijn ook voldoende kavels
voor bieders met een kleinere beurs. Wat te denken van het welkbekende
7 gangen diner bij de bestuursleden van De Bokken op zeven locaties
of bereik een hoogtepunt door de beklimming van onze kerktoren &
rondleiding in de kerk incl. lunch in de Roef. Maar ook kan er geboden
worden om voor één dag lid van de Raad van 11 te zijn en de optocht mee te
maken of een officieel Bokkenpakket, inclusief Bokkenspeelkaarten en een
Bokkennotitieblok.
Zoals De Bokken de carnaval viert, is ook de veiling… voor iedereen, voor
elke beurs!
De opbrengst van deze Bokkenveiling komt ten goede aan de jeugd en
de mensen die net even wat extra aandacht goed kunnen gebruiken, een
bezoekje, bloemetje, plantje en fruitschaal.

SAVE THE DATE: Vrijdag 17 juni - Bokkenveiling 2022
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Kuipzwammen, terugblik en vooruitkijken
Wat was het een gek carnavalsjaar vorig jaar en wat vonden wij het jammer dat we niet met zijn
allen in de KTS van de zwammers konden genieten. Helemaal niets doen was voor ons geen optie en
daarom hebben we met een team van technische mannen, fantastische zwammers en een geweldig
presentatie-duo toch nog een digitale Kuipzwamavond kunnen organiseren! .
Wij vonden het super om te zien dat jullie massaal hebben aangehaakt en
dat we met ongeveer 3000 mensen hebben gekeken naar de zwammers.
Wat zijn we trots op Ties van Kesteren, Robin Konings, Arjan Bredze, Sandra
v.d. Geer, Jan-Piet Does, Stephan Hoogink en Timo Does.
Op het moment dat dit stuk werd geschreven wist de commissie nog niet
wat de mogelijkheden gingen zijn voor 2022. Uiteraard was het idee om er
dit jaar weer een mooie avond van maken en jullie ‘gewoon’ weer in de KTS
te kunnen ontvangen.

Bij het verschijnen van dit magazine weten we inmiddels dat ‘gewoon’
kuipzwammen in de KTS er opnieuw niet in zit.
Wat we wel weten dat er op 12 februari 2022 er weer een aantal zwammers
klaar om op hun eigen ludieke wijze alle gebeurtenissen in en om Voorhout
voorbij te laten komen. Zorg dat je erbij bent! Op welke manier dan ook.
Houd de website en (social ) media in de gaten
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Al 25 jaar de beste snackbar van Voorhout e.o.

(0252) - 22 07 04
info@vanzundertparket.nl
www.vanzundertparket.nl
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Hoe maak je een winnende kuipzwam
Tekst:
Foto:

Stephan Hoogink
Stephan Hoogink

Toen eind 2020 de vraag vanuit het Kuipzwamgilde kwam
om middels een online versie deel te nemen aan de editie
van 2021, was ik meteen enthousiast, maar waren er ook
wel wat twijfels. Als zwammer haal je veruit de meeste
energie uit de reactie die je krijgt vanuit de zaal, en daar
zouden in dit geval alleen een handjevol Bokken en
Tjeerd in zitten.
Omdat ik niet wist of ik op die manier goed een verhaal zou kunnen brengen,
kwam ik op het idee om een soort TV Kantine-achtige zwam te maken. Dit
omdat dat live op het podium in de KTS eigenlijk nooit zou kunnen gezien
het vele omkleed/grimewerk. Dat laatste lag geheel in handen van Mandy
Cornelissen, die ik onwijs dankbaar ben! Voor sommige personages zat ik
soms een uur bij haar in de stoel. Nadat het vele montagewerk erop zat en
ik op de valreep m’n video in kon leveren, was daar dan de avond, op de
bank, vet gezellig. Waar is DJ Daniël dan? Enfin, de spanning begon toch
wel te stijgen toen ik zag hoe de zwamcollega’s het op de ‘reguliere’ manier
onwijs goed deden, en ik begon te twijfelen of het publiek m’n liedje wel
leuk zouden vinden. Die zenuwen vielen gelukkig wel weg toen ik eenmaal
aan de beurt was en de appjes met mooie complimenten kwamen. Iedereen
heel erg bedankt voor het stemmen!
Hopelijk kan de volgende editie gewoon weer live, maar dit was absoluut
ook een hele toffe ervaring.

Meer info over het kuipzwammen?
www.kuipzwamgilde.nl
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GROENE
ENERGIE UIT DE
BOLLENSTREEK
MELD JE NU AAN OP
WWW.BOLLENSTREEKSTROOM.NL

Verhuur bedrijfswagens
Verkoop van luxe personen auto’s & bedrijfswagens
0252 - 251 142
www.gdol.nl
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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

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

Herenstraat 43
2215 KC Voorhout
0252-218130
Open:
Ma-wo: 10:00 - 18:00
Do: 9:00 - 18:00
Vr: 9:00 - 18:00
Za: 8:00 - 17:00

www.vishandeldeklok.nl

Iedere vrijdag op de markt in Voorhout van 07:00 tot 15:30 uur
Bestellen kan via Facebook: Marktbakker Richard Bakker of WhatsApp 06 22905131
BOKKENMAGAZINE 51
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De Bokken vierde vorig jaar carnaval, gepast en op afstand
Carnaval 2021 in Voorhout was een bijzonder carnaval in alle opzichten. Voor het eerst in het bestaan van De Bokken
zijn er geen Prins en Prinses gekozen”. Door COVID-19 kon geen enkele activiteit die georganiseerd zou worden in
horecagelegenheden doorgaan.
Geen feesten en niet hossend door een zaal. Maar dat betekende niet dat
er geen activiteiten waren. Op 6 februari ging het Kuipzwammen gewoon
door. Niet live maar online. Natuurlijk was het anders, maar niet minder
leuk. Via het YouTube kanaal van de Carnavalsvereniging was het allemaal te
zien. Er waren zes kuipzwammers, tussendoor een quiz en de aangedragen
limericks zorgden voor een mooi, veelzijdig programma. Dit allemaal Live
gepresenteerd door Marcel Floor en Marjoleine Mosselman. Normaal in
de KTS met maximaal 500 mensen, nu kon heel Teylingen het zien en is
inmiddels al bijna 4000 keer bekeken.
En dan was er nog de Bokken Pub Quiz op de vrijdagavond. Waarin onder
leiding van de Quizmasters een uitdagende quiz aan Bokkendorp werd
voorgelegd. En niet enkel de slimste wonnen de prijzen!
En natuurlijk kon de Grote Bokken Super bingo op de zaterdagavond onder
leiding van het hilarische duo Gert Bol en Dick Kraakman niet ontbreken.
Vanuit een huiselijke setting, compleet met de herkenbare kleedjes op tafel.
In hun eerste online avontuur. Zorgden Gert en Dick vanuit Café Welgelegen,
dat de bingoballen net als de vele prijzen als vanouds, maar nu virtueel, de
Voorhoutse huiskamers binnenvlogen. Ambiance!

Fruitschalen en de hutspotmaaltijden.
De Bokken bezorgen elk jaar fruitschalen en een bloemetje bij de mensen
die ziek of eenzaam zijn of van wie ze vinden dat diegene wel een steuntje
in de rug kan gebruiken. Met gepaste maatregelen zijn we als CV De Bokken
ook afgelopen jaar deze belangrijke groep niet vergeten.

De Bokken bezorgde afgelopen jaar meer
dan 400 maaltijden bij senioren.
Twintig Bokkenkoppels van twee gingen coronaproof op pad om volgens
een veilige procedure de bloemen af te halen en bij de mensen te brengen.
En als dan de deur opengaat zie je de verrassing en verbazing bij de mensen.
Het moet natuurlijk ook wel een bijzonder gezicht zijn geweest; staan er
ineens twee mensen met Bokkenpet, met mondkapjes en lange stok met
een bloemetje en kaartje voor je deur. De reacties waren hartverwarmend,
dankbaar, met een lach en soms ontroerend. En daar was het ons om te
doen. Mensen vonden het bijzonder dat we even langskwamen, de tijd
hadden genomen en aandacht schonken aan hen.
En als alternatief voor de afgelaste seniorenmiddag, normaal op de
maandagmiddag, brachten de leden van de carnavalsvereniging
hutspotmaaltijden bij de senioren thuis. In totaal bijna 400.
Carnaval kunnen we dit jaar niet vieren, maar dit is ook carnaval, en daar
zijn wij trots op.

En of het allemaal niet genoeg was werd er op de zondag een heuse online
Kroegentocht annex bierproeverij geregeld. Onder het motto “Wat is er niet
gemakkelijker dan een kroegentocht in je eigen woonkamer”. Wij namen
je mee van kroeg naar kroeg, zonder op het volgende busje te moeten
wachten en last van de regen! Gezellig waren we virtueel samen en genoten
van bijzondere bieren gekozen door onze lokale horeca, zeven in het totaal!
(Luigies, Cheers!, Boerhaave, De Eijk, Ons Genoegen, Welgelegen en Tennis
Park Oosthout). Het geheel werd vakkundig aan elkaar gepraat en live
geproefd door Jan Regeer en Dennis Floor. Door het strakke “rijschema” van
de virtuele feestbus lag het tempo hoog. Gelukkig was eenieder door het
wonder der techniek op tijd weer thuis
.
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Aanleg - Onderhoud - Advies
www.fransvangenthovenier.nl
info@fransvangenthovenier.nl - 06 - 4036 7570

Save the date!
25 juni 2022 groots inhaal carnavalsfeest.
Met Prins Aqua, Prinses Patries, Jeugdprins Sion &
Jeugdprinses Robin.
Houdt onze website & socials in de gaten.
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Het winterfeest verbindt
“Ik geniet van de mensen die genieten. Dat plezier zie ik in de ogen van de mensen bij de seniorenmiddag in
Boerhaave, tijdens onze bezoeken aan de BNS, de Agnes, de Bernardus en zeker ook bij het Winterfeest. Dat is hét feest
in de Duin en Bollenstreek speciaal georganiseerd voor mensen met een beperking”.
Het Winterfeest was decennia lang een programmaonderdeel van Stichting
De Zevensprong maar zij moesten stoppen met de organisatie ervan.
Daardoor dreigde het feest van de kalender te verdwijnen. Dat konden we
natuurlijk niet laten gebeuren. Met alle carnavalsverenigingen uit de streek
zijn we rond de tafel gaan zitten en hebben we de handen ineengeslagen.
Dat was inmiddels vier jaar geleden. Twee keer hebben we nu het feest
kunnen organiseren. Helaas zal dit jaar, net als vorig jaar, het Winterfeest
opnieuw geen doorgang kunnen vinden.”
Jolanda Duivenvoorden is de secretaris van de stichting Winterfeest die
is opgericht om het feest voor deze speciale doelgroep te kunnen blijven
organiseren. Voorzitter en initiatiefnemer van het Winterfeest is Theo van
Werkhoven, voorzitter van De Bokken: “Een feest voor mensen in deze
doelgroep mocht gewoon niet verdwijnen. Dit feest hoort zo bij de gedachte
van het carnaval”.

Het Winterfeest wordt nu gehouden bij Weijers Blooming Dahlia’s in
Noordwijkerhout die door Carnavalsvereniging De Keiebijters voor de
gelegenheid wordt omgebouwd tot feesthal. Elke vereniging draagt zijn
steentje bij aan het feest. Opvallend is ook de tijd die Peter Kesseler van de
Keijebeiters erin steekt. Hij hangt de posters op, stuurt de uitnodigingen
rond, bezoekt alle tehuizen en woningen om zoveel mogelijk mensen naar
het feest te krijgen, om ze te motiveren en te vertellen wat het Winterfeest
inhoudt. Vaak zijn de bewoners of cliënten afhankelijk van hun begeleiders
om naar het feest te kunnen komen. Ook zij moeten er dus zin in hebben.
Daarom hebben we wat geschoven met de tijden van het feest waardoor zij
het makkelijker kunnen organiseren binnen hun eigen diensttijden.

Word voor slechts 5 euro per jaar
vriend van het Winterfeest!
Ook voor de Bokken zelf is het goed om betrokken te zijn bij feesten zoals
het Winterfeest. Zo zien de dansmariekes en de Bokkies ook dat er nog
heel andere groepen mensen zijn, mensen die ook genieten, feest vieren,
verkleed zijn en hun ogen uitkijken. De Bokken gaan altijd met een bus naar
het Winterfeest. We nemen dan meteen de mensen met een beperking
vanuit Voorhout mee. We weten wie dat zijn, we kennen ze en zij kennen
ons. En dat is wel zo fijn. Misschien valt dat als buitenstaander niet op, maar
dat is wat carnaval ook zo bijzonder maakt.

Nadat de carnavalsverenigingen in de Bollenstreek zich gingen inspannen
voor het behoud van het feest, werd het winterfeest de eerste twee jaar
door ongeveer 300 mensen bezocht. Zij werden drie uur lang vermaakt met
polonaises, muziek en echt carnaval. Ze konden genieten van optredens van
de pretband, de dansmariekes en de Bollenband. Die avonden werden er
natuurlijk ook een Prins en Prinses van het Winterfeest gekozen. Jolanda:
“En dat levert elke keer weer veel glunderende gezichten op. Dit is te leuk.
Het is zo eenvoudig om die mensen de tijd van hun leven te geven; gewoon
er naartoe lopen en ze meenemen in de polonaise. Met ze dansen en hard
klappen als ze zelf optreden in de Bollenband.

Op dit moment weten we de feesten te organiseren en te bekostigen door de
bijdragen van de sponsoren. Maar het zou zo leuk zijn als we alle bezoekers
bijvoorbeeld ook consumptiebonnen kunnen geven of een keer echt een
goede artiest zouden kunnen inhuren. Dat kost geld. Gelukkig worden
steeds meer mensen voor maar vijf euro per jaar “vriend van het Winterfeest”,
maar dat mogen er veel meer worden. Wil jij ook voor maar vijf euro vriend
worden van het Winterfeest? Kijk dan op https://stichtingwinterfeest.nl/.

Dit feest voor de mensen met een beperking is zo bijzonder. Dit is echt een
belangrijk onderdeel van het gevoel van carnaval. Het carnaval is niet alleen
‘een drankje’ maar ook oog hebben voor de medemens, aan andere mensen
denken. Ik kende dit deel van de carnaval niet. Pas toen ik in 2016 prinses
van De Bokken werd en met Gert het prinsenpaar vormde, gingen we op
bezoek bij die bijzondere mensen, van jong tot oud. Mensen die niet naar
het ‘gewone’ carnaval konden komen. Als Bokken brengen we het feest naar
de mensen, naar plekken waar zij wonen of naar de locaties waar zij zich
prettig voelen. Dat maakt de carnaval bijzonder.
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Persoonlijk
financieel
advies

(0252) 22 16 70 • info@jacvandamverzekeringen.nl
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Zonder sponsors geen Carnaval!
Wij als Carnavalsvereniging De Bokken organiseren graag al onze activiteiten die jaarlijks op het programma staan.
Zowel de gezellige feesten in de diverse horecagelegenheden, maar zeker ook de vele sociale activiteiten. Of het nu
gaat om de bezoeken aan de diverse verzorgingstehuizen in Voorhout en Sassenheim, organisatie van het Winterfeest
een carnavalsfeest speciaal voor mensen met een beperking uit de Duin- en Bollenstreek; de volledig verzorgde
seniorenmiddag voor alle senioren uit ons dorp, maar ook de bloemetjes, fruitschalen en aandacht voor iedereen die
we een hart onder de riem steken. Want, Carnaval is voor iedereen vinden wij. En we komen nooit met lege handen.
Vooral de sociale activiteiten zijn waanzinnig waardevol. Voor de mensen voor wie we het organiseren en zeker ook
voor ons om dit te mogen organiseren.
Voor veel van deze activiteiten geldt echter wel dat ze meer kosten
dan opbrengen. Denk hierbij aan de fruitschalen, de bloemetjes, de
seniorenmiddag, bezoek en aandacht voor onze zieke medemensen en
ga zo nog maar even door. Activiteiten die we zonder onze sponsors niet
kunnen organiseren. We hebben een prachtige club van sponsors die onze
vereniging en onze activiteiten een warm hart toedragen. Dat doen ze door
financiële middelen ter beschikking te stellen of ons te ondersteunen door
gratis diensten en of producten te leveren.
De afgelopen twee jaar is voor niemand gemakkelijk, ook niet voor onze
sponsors. Waanzinnig trots zijn we dan ook op onze trouwe sponsors
die onze mooie club blijven steunen, ook in deze tijd. Vanzelfsprekend
zijn we ook trots en verheugd dat we jaarlijks nieuwe sponsoren mogen
verwelkomen.

Mogelijkheden om te sponsoren
Uiteraard kun je onze vereniging ook ondersteunen en wel op vele
manieren. Als particulier kun je donateur, V.I.B. (Very Important Bok) of
Vriend van De Bokken worden. Meer informatie of direct onze vereniging
steunen? Kijk dan op www.cvdebokken.nl/steunons. Ook kun je meespelen
met de Vriendenloterij en ons als club opgeven waarvoor je meespeelt.
Ben je ondernemer en ben je benieuwd welke mogelijkheden we
kunnen bieden op het gebied van sponsoring? Kijk dan eens op
www.cvdebokken.nl/sponsoren/pakketten of neem contact met ons op via
sponsoring@cvdebokken.nl

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 heb je,
op vertoon van je 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 € 85,- kan je een advertentie laten plaatsen. Voor meer informatie: Neem contact op met Kevin of Bob via sponsoring@cvdebokken.nl

Wil je ons ook steunen?
www.cvdebokken.nl/steunons
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Zandbergen
Schilders

06 53945155
Burg. Meijboomstraat 27
markzandbergen@gmail.com
zandbergenschilders.nl
2231 LA Rijnsburg
Binnenwerk buitenwerk wand en plafond afwerking behangwerk

06 - 53945155

markzandbergen@gmail.com
 Herenstraat 88 | 2215 KK Voorhout

Binnenwerk

buitenwerk

wand en plafond afwerking

behangwerk

 bijjoyce.nl |  info@bijjoyce.nl
 0252211641 |  0683702020

advertentie 105x148mm - Bij Joyce.indd 3

06-10-2021 08:33

Herenstraat 46 2215 KH Voorhout
0252-211655
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Beste kroegtijgers...
Wederom hebben we een bewogen jaar achter de rug met heel veel ups-and-downs op allerlei fronten. Eén van de ups,
was wel de kroegentocht die we vorig jaar op ludieke wijze online uitgevoerd hebben, omdat de beperkingen het niet
toe lieten het op de normale manier te doen. Ondanks dat waren er velen die gezellig met Dennis en Jan meegedaan
hebben en thuis hebben genoten van de variatie aan bieren die aangeboden werden.
Voor dit jaar ziet het er niet veel beter uit en gaan we ook de kroegentocht weer op een andere manier presenteren……echter. Vorig jaar was het een ad-hoc
beslissing waar we in een korte tijd een programma moesten presenteren die leuk en gezellig was voor iedereen die mee deed.
Dit jaar hebben we wat meer tijd om te organiseren en we willen er dan ook echt een happening van maken!! Veel tipjes van de sluier gaan wij nog niet
geven, maar wel dat het een leuk evenement gaat worden, waarbij wij hopen dat er velen de alternatieve tocht met ons gaan mee beleven!!
Hou de socials in de gaten, wordt vervolgd.
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Oegstgeesterweg 199, 2231 AT Rijnsburg | 071 409 2100

Meer weten > vanwezelacc.nl
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Dansmariekes
De dansmariekes van carnavalsvereniging De Bokken zijn een grote,
leuke en enthousiaste groep meiden. We zijn met totaal 27 meiden die
in 3 groepen zijn verdeeld. Waarvan 1 juniorengroep en 2 groepen mini’s.
De meiden van de junioren zijn tussen de 9 en 16 jaar oud en trainen 1x
per week. Ze starten rond september met trainen en gaan door tot aan het
carnaval. De junioren trainen in die paar maanden voor 2 soorten dansen,
een gardedans en een showdans.
De mini’s zijn tussen de 6 en 10 jaar oud. Allebei de groepen trainen 1x per
week. Ze trainen dezelfde maanden voor de gardedans.
Tijdens het carnaval treden de meiden vaak op, maar voordat het carnaval
begint zijn er veel activiteiten waarbij, de dansmariekes hun dansen al laten
zien, met als hoogte punt het dansmariekefestival.

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.

•

Tijdens officiële Bokken activiteiten die buiten het carnavalsseizoen georganiseerd worden.
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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

Agneshove 99
2215 HS Voorhout
0252-785231
0252-231977
06-23085894

Fysiotherapie
Bekkenfysiotherapie
Manuele Therapie

Medical Taping
Medische Training
Dry Needling

Beweegprogramma's voor: COPD, Diabetes, Hartfalen, Obesitas en Senioren.
Revalidatie, Claudicatio Looptraining en gespecialiseerd in behandeling van Parkinson, MS en CVA.
Aangesloten bij Harteraad en Parkinsonnetwerk.

Sinds kort biedt Fysiotherapie Agneshove een nieuwe beweegvorm aan voor senioren. GoldenSports;
Samen buiten sporten in de buurt. Onder begeleiding van professionele trainer. Er wordt gewerkt met
oefeningen voor balans en coördinatie, spierversterking en conditie. Geïnteresseerd of nieuwsgierig,
kom langs en doe mee. Informatie via Fysiotherapie Agneshove: 0252-785231 of 068245042
info@fysiotherapieagneshove.nl of kijk op www.goldensports.nl

www.fysiotherapieagneshove.nl

info@fysiotherapieagneshove.nl
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C.V. de Bokken

SPONSORS BEDANKT

MEN ONLY

ponsor!
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0252-706606
info@tandartsenpraktijkteylingen.nl
www.tandartsenpraktijkteylingen.nl
Tandartsenpraktijk Teylingen

#682145
#da2031
#d91c5d
#f05123
#f15e3e
#d91c5c van Voorhout
Schrijf u in bij de
nieuwste
tandartsenpraktijk

#c41f3e

#ed1a39 het
#ec008c
#522b39 gezin
#682145
Voor
gehele

#f15e3e

Zowel jong als oud is van harte welkom.

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

Profesioneel en enthousiast team

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

Het aanmeten van een gebitsprothese
Het aanmeten van een gebitsprothese/kunstgebit wordt gedaan door onze tandtechnicus in de praktijk.
Ga naar www.tandartsenpraktijkteylingen.nl of scan de code.

