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donderdag 16-06-2022 
Bokken Pub Quiz
Zaak open: 19:30 uur
Start Quiz: 20:00 uur
Locatie: Café Restaurant Boerhaave
In samenwerking met de Quizmasters: Timo Does, 
Stephan Hoogink en Willem Jan Mosselman, hebben we 
weer een geweldige Pub-quiz voor 2022 in elkaar gezet. 
Ook dit jaar wordt u weer verrast. Voor iedereen zit er wel 
een onderwerp bĳ  die aanspreekt.

vrijdag 17-06-2022
Bokken Veiling
Zaal open: 20:00 uur
Start veiling: 20:30 uur
Locatie: Cheers
Ook dit jaar weer brengt veilingmeester Theo van Werk-
hoven weer ruim 150 kavels onder de hamer. Met kavels 
voor elke beurs.

zaterdag 18-06-2022 
Vossenjacht
Start : 13:30 uur
Einde : 16:00 uur
Locatie: Scouting Boerhaave
Alle kinderen uit Voorhout kunnen die dag weer op 
jacht naar de diverse vossen. De vossenjacht start op het 
terrein van de Scouting Boerhaavegroep bĳ  sportpark de 
Elsgeest.

zondag 19-06-2022 
Bokken Ballen Toernooi
Start : 14:00
Locatie: Grasvelden van Foreholte
Voor één keer gaat het Bokkenballentoernooi naar buiten. 
Dan wordt de dobbelsteen weer centraal neergelegd, hoor 
je de muziek en klinkt het weer “Heren Scheidsrechters: 
start de wedstrĳ d”

zaterdag 25-06-2022 
Feest op het Plein
Start : 16:00 uur
Einde : 23:11 uur
Locatie: Kerk plein
We sluiten deze speciale zomer editie af met een 
spetternd feest midden in Voorhout. Kom genieten van 
diverse artiesen en van de Voorhoutse gezelligheid. 

zondag 26-06-2022 
Bokkenrijders Fietstocht
Start : Tussen 13:00 en 14:30
Locatie: SportCafé de Eijk 
We organiseren alweer voor de derde keer de 
Bokkenrĳ dersfi etstocht. Dit jaar leidt de route ons 
noordelĳ k langs 22 km van de mooiste fi etspaden in de 
streek. De tocht is voor volwassenen en kinderen. .

Zomer Programma 2022Zomer Programma 2022

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

Weer een magazine van de Bokken. Iets kleiner dan die aan het begin van dit jaar, 
maar weer gevuld met veel informatie over aantrekkelijke activiteiten in de maand 
juni. Op de agenda staan activiteiten voor iedereen. 

De pubquiz, de gezellige veiling, een heuse vossenjacht, het Bokkenballen toernooi en een fietstocht, maar 
als klap op de vuurpijl het Feest op het Plein. Een groots feest omdat het weer kan. Ik hoop u natuurlijk op 1 
of meerdere van de activiteiten te mogen begroeten. Geniet van de inhoud van dit magazine en vooral van 
de activiteiten zelf.

Theo van Werkhoven  - Voorzitter CV de Bokken



Bokken veiling
Ook dit jaar weer brengt veilingmeester Theo van Werkhoven op 17 juni weer ruim 150 
kavels onder de hamer. En wat voor een kavels. De Bokken hebben weer flink uitgepakt 
om iedereen mee te kunnen laten bieden op allerlei grootse en meeslepende belevingen. 
Wat te denken van het  welkbekende ‘zeven-gangen-diner’ bij de bestuursleden van de 
Bokken op zeven locaties. Bereik jij liever het hoogste punt? 

Bied dan mee op een beklimming van onze kerktoren met rondleiding in de kerk en een lunch. Is dat je niet gek 
genoeg? Dan kun je ook voor één dag lid van de Raad van 11 worden op de meest uitgebreide en diverse dag 
voor de Bokken; de zondag.

Natuurlijk staan er ook weer bloemen, planten, flessen drank en tegoedbonnen van de lokale horeca  klaar voor 
een mooi bod. En kun je bieden op een evenement met 50 hotdogs of een officieel Bokkenpakket, inclusief 
Bokken speelkaarten en een Bokken Notitieblok.

Kortom, het barst weer van de kavels bij de Bokken. Dus kom op 17 juni naar Cheers! en bied mee zodat wij leuke 
acties kunnen blijven organiseren voor de gehele Voorhoutse samenleving. Want daar gaat het uiteindelijk om.
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Vossenjacht 2022
Op zaterdag 18 juni 2022 van 13.30 uur tot 16.00 uur organiseert CV de Bokken weer 
een grandioze vossenjacht!

Alle kinderen uit Voorhout kunnen die dag weer op 
jacht naar de diverse vossen.

De vossenjacht start op het terrein van de Scouting 
Boerhaavegroep bij sportpark de Elsgeest.

Aan de hand van een leuk verhaal gaan de kinderen 
met een stempelkaart op zoek naar de vossen 
die verspreid zitten op sportpark Elsgeest en het 
Kievitspark.

Door te zoeken in dit gebied moeten de kinderen de 
vossen zien te vinden en letters verzamelen op hun 
stempelkaart.

Bij elke vos is een letter voor de kaart te vinden en 
wordt er een leuk spelletje gespeeld.

Uiteindelijk hebben de kinderen een volle kaart en 
kunnen ze met alle letters een woord vormen.

De kinderen keren, na het vinden van alle vossen en 
met het gevormde woord, terug naar het terrein van 
de Scouting alwaar een heus feestje voor ze wacht.

Een feestje met muziek, spelletjes en veel lekkernijen 
maken de vossenjacht uiteindelijk compleet!

Komt allen en maak jacht op de vossen!

Tot zaterdag 18 juni!
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Bokkenrijders fietstocht 2022 met 
afsluitende BBQ
Op zondag 26 juni organiseren we alweer voor de derde keer de Bokkenrijdersfietstocht. 
Dit jaar leidt de route ons noordelijk langs 22 km van de mooiste fietspaden in de streek. 
De tocht is voor volwassenen en kinderen. De jongsten mogen zelf fietsen of achterop 
bij een volwassene. 

Onderweg zijn er weer stopplekken waar volwassen 
worden uitgedaagd met pittige vragen. Voor de 
kinderen zijn er leuke actieve spelletjes bedacht. Er is 
voor ieder wat wils dus.

De tocht start tussen 13.00 en 14.30 uur vanuit 
Sportcafé de Eijk. Na ongeveer twee en een half uur 
eindigt de fietstocht ook weer bij de Eijk waar de BBQ 
voor je klaar staat áls je je vooraf hebt aangemeld!. 
Daar wordt de dag én het carnavalsseizoen afgesloten. 
Wil je alleen meefietsen en geen gebruik maken van 
de BBQ? Geen probleem, je kunt je ook voor alleen de 
fietstocht aanmelden!

Schrijf je in voor de fietstocht én de BBQ op  
www.cvdebokken.nl/fietstocht en let op: er zijn 
maar een beperkt aantal startplaatsen beschikbaar.

Kosten fietstocht:

€ 5 voor volwassenen  & € 2,50 voor kinderen tot 8 jaar

Kosten BBQ:

€ 12,50 voor volwassenen & € 5 voor kinderen

BBQ kan alleen als je je hiervoor vooraf hebt 
ingeschreven via  www.cvdebokken.nl/fietstocht . Op 
de dag zelf kun je je niet meer aanmelden!
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Bokkenballentoernooi buiten
Voor één keer gaat het Bokkenballentoernooi naar buiten. Op zondag 19 juni in de 
middag vanaf 14.00 uur spelen we de wedstrijden op de grasvelden van Foreholte. Dan 
wordt de dobbelsteen weer centraal neergelegd, hoor je de muziek en klinkt het weer 
“Heren Scheidsrechters; start de wedstrijd”. En omdat we toch buiten zijn, sluiten we 
het toernooi af met een gezellige BBQ. Maar let op: er zijn maar beperkt aantal kaarten 
beschikbaar.

Wil je meedoen met en team? Dat kan. We hebben 
nog plaats voor enkele teams. Meld je team dan aan 
via yorgen.lucas@gmail.com

Je mag zoveel spelers inschrijven als je wil. De 
minimale leeftijd van de deelnemers is 16 jaar. In 
het veld staan 5 spelers en een keeper (totaal 6 dus) 
waarvan minimaal twee dames per team. Tijdens de 
wedstrijd mag onbeperkt en op elk moment worden 

gewisseld en dat hebben sommige spelers ook wel 
nodig.

Kosten:

Inschrijving per team: € 35 (onafhankelijk van het 
aantal spelers)

BBQ €9 per persoon en alleen op voorinschrijving

Pubquiz
Op donderdag 16 juni 2022 zal in Café Restaurant Boerhaave in Voorhout de Bokken 
PubQuiz worden gehouden met medewerking van de Quizmasters Timo Does, Stephan 
Hoogink en Willem Jan Mosselman. Zij zullen er weer alles aan doen om jou te verrassen 
met uitdagende en pittige vragen. Welk team kroont zich dit jaar tot de alwetenden van 
Voorhout?

Je kun met een team van 4 personen deelnemen voor € 20,- per team. 

Aanmelden kan door een mail te sturen naar pubquiz@cvdebokken.nl en vermeld hierbij jullie teamnaam. 

Datum: 16 juni 2022 vanaf 20:00 uur (zaal open 19:30 uur)

Let op: VOL = VOL
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CC..VV.. ddee BBookkkkeenn

SPONSORS BEDANKT

Wil jij ons ook steunen? Word Vriend, VIB of Sponsor!

M E N  O N L Y



In samenwerking met: 
In samenwerking met: 

Cheers & Ons Genoegen
Cheers & Ons Genoegen


