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Prins Marcus Theeliantus van ‘t Loo
met zijn vrouw Monique en de kinderen.

Doe mee en win!

Kaartverkoop

Puzzel:

Op maandag 6 februari wordt er een begin gemaakt
met de kaartverkoop voor de grote Carnavalsfeesten
die plaatsvinden op 24, 25 en 27 februari. In De
Ark, Van Rijnstraat in De Lier, is er dan een speciale
voorverkoopavond. Deze start om 19.00 uur en tot
20.30 uur kunt u er terecht voor alle toegangskaarten.
Tegelijkertijd start ook de on-line ticketverkoop.

Zoek de ontbrekende letters uit de advertenties
en vind de slagzin! De oplossing van deze puzzel
en de kleurplaten kunt u vóór 17 februari 2017
inleveren bij:
Ton Dekker, Hofzicht 24
Jeroen van Ruijven, Kijckerweg 55
Drukkerij Picom, Rembrandtstraat 13
Jeroen Louwers, Reigerlaan 107
Hans Schelling, Van Hamalstraat 5

Buiten de Lierse dorpsgrenzen kunnen er ook weer toegangskaarten worden gekocht op de vertrouwde adressen.
De Lier: Cafetaria De Eethoek, Slagerij de Bruin
Den Hoorn: Paul Willemsen Tweewielers
Naaldwijk: De Bladwijzer
Maasdijk: Boer Salades
Monster: Flowerart
Voor de on-line ticketverkoop: www.theebukkers.nl

of per mail op info@theebukkers.nl
De foto’s in dit blad zijn gemaakt door
Frank Keijzer, Peter Louwers, Herman Hertsenberg
Sjors van Os, Hans Schelling en Vakfotograaf Q.
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Feest der feesten!
Ieder jaar in februari zijn er drie kernen die ‘eruit springen’ met de
Carnavalsactiviteiten. Deze dorpen worden gedurende de Carnavalsperiode ‘omgedoopt’ tot Bieringen, ’t Bukkersgat en Leutjesdijk.
Carnaval in deze kernen staat garant voor onvervalst plezier, verbinden
en voor iedereen wat wils. Op sommige scholen wordt het Carnaval
gevierd door de jongsten, daarnaast staan de Carnavalsverenigingen
garant voor een feestelijke middag en/of avond voor jong en oud en
iedereen die daar tussen zit en zin heeft in Carnaval. Dat maakt Carnaval
bijzonder ‘als je er zin in hebt doe je mee’ en anders gaat het jouw
deur voorbij. Dat Carnaval verbindt blijkt uit de vele Westlanders die het
Carnaval vieren in ‘slechts’ de drie kernen Bieringen, ’t Bukkersgat en
Leutjesdijk.
Voor een burgemeester breekt de periode weer aan van sleuteloverdracht en een tijdelijke overdracht van het gezag van alle zottigheden aan de plaatselijke Prins Carnaval met zijn gevolg. Met de inzet
van vele vrijwilligers heb ik er het volste vertrouwen in dat dat ook dit
jaar weer helemaal goed komt. Graag wil ik alle vrijwilligers die zich met
de voorbereidingen hebben beziggehouden van harte bedanken voor
hun inzet. Het is weer geweldig wat er deze dagen gaat gebeuren in
Bieringen, ’t Bukkersgat en Leutjesdijk.
En alle Westlanders die daar zin in hebben wens ik een zotte, gezellige
en feestelijke Carnavalsperiode toe!
ALAAF!
Sjaak van der Tak
Burgemeester van Westland
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De voorzitter aan het woord
Beste lezers,
Zie hier weer het fraai gemaakte Carnavalsboek vol met leuke verhalen,
wetenswaardigheden en het programma voor het komend seizoen. Dank
aan de Redactiecommissie die er weer in is geslaagd om er een prachtig
boek van te maken. Hulde!
Op de 11e van de 11e hebben we een begin gemaakt aan het nieuwe
seizoen. Het was een zeer geslaagde avond en ‘De Rank’ was tot aan de
nok toe gevuld met ‘Vrienden’. Leuk om te zien dat er elk jaar weer nieuwe
mensen op deze avond afkomen. Iedereen wil dit spektakel meemaken
en dat vinden wij natuurlijk helemaal top. Het aantal ‘Vrienden’ groeit nog
steeds en daar doen we het voor. Als u ook lid wilt worden, meld u dan nu
aan, ik verzeker u, daar gaat u geen spijt van krijgen.
We hebben op ludieke wijze afscheid genomen van Prins Horecus van
Lierichem. Ik wil namens de vereniging Flip nogmaals bedanken dat hij het
afgelopen jaar onze Prins heeft willen zijn. Hulde!
Daarna hebben we Marco van Etten als de nieuwe Prins Marcus Theelianthus
van ’t Loo uit een levensgrote zonnebloem zien komen. Wij wensen hem
samen met zijn vrouw Monique en hun kinderen een geweldig jaar toe.
Dit jaar valt het Carnaval in het laatste weekend van februari, waardoor we
iets meer tijd hebben voor de voorbereidingen. Beste lezers, daar staat
waarschijnlijk niet iedereen bij stil, maar er komt heel wat bij kijken om
alles te organiseren. We hebben ook te maken met (nieuwe) regel- en
wetgeving. Dit is in de uitvoering niet altijd even makkelijk. Ik kan echter
zeggen dat wij als vereniging er bovenop zitten om alles goed ten uitvoer
te brengen.
Het is gewoon een bedrijf dat we met elkaar runnen. We hebben daarom
binnen de vereniging alles opgedeeld in commissies. Ieder heeft daarin zijn
eigen taken en verantwoordelijkheden. Als je ziet met welk enthousiasme
iedereen hiermee bezig is en hoeveel tijd erin wordt gestoken dan ben
ik daar als voorzitter heel trots op. Met elkaar hebben we de vereniging
gemaakt tot wat zij nu is: sterk, gezond en succesvol! Het is één grote
familie. Denk nu niet: wat een serieuze bedoening, want we hebben veel
plezier met de voorbereidingen en maken met elkaar ook heel veel lol, daar
is Carnaval ook voor bedoeld.
Voor de optocht hebben we weer een leuk thema bedacht: ‘We geve’ d’r ‘n draai an’. Ik hoop dat het thema ook dit jaar leidt
tot veel creativiteit. Ik wil dan ook vanaf deze kant een oproep doen aan vriendengroepen, hokken, verenigingen, families
of bedrijven om weer mee te doen aan de mooiste optocht van het Westland.
Verder kan ik u nog melden dat er bij de start van het Carnavalsseizoen binnen het bestuur en de Raad van Elf wisselingen
hebben plaatsgevonden. U kunt het allemaal uitgebreid lezen verderop in dit boek.
Dan wil ik graag onze trouwe adverteerders bedanken voor hun financiële steun. Hulde! Daardoor is het voor ons mogelijk
dit prachtige boek te maken. Geweldig dat er bedrijven zijn die zich spontaan opgeven om in ons mooie blad te adverteren
en ons op die manier steunen.
Ik wil verder namens de vereniging alle vrijwilligers en medewerkers bedanken, omdat zij altijd klaar staan en de Theebukkers
een warm hart toedragen. Tot slot wil ik alle commissies weer heel veel succes wensen met de voorbereidingen voor het
nieuwe seizoen.
Ik wens u heel veel leesplezier en vergeet één ding niet: van carnavallen word je blij en vrolijk. Zet je zorgen aan de kant en
ga eens lekker uit je bol. Een mooie reden om het altijd gezellige Carnaval van de Theebukkers mee te maken.
Ik hoop dan ook u allen te mogen ontmoeten op een van onze Carnavalsfeesten.
Leo van Holstein
voorzitter CV De Theebukkers
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1. Vertel eens kort iets over jezelf?

terwijl de binnenkomende mensen over de kinderstepjes
heen moeten stappen om naar de ingang van de zaal te
komen. Verzin het maar… fantastisch!

Ik ben Jaco Lemckert, 43 jaar en ik werk als sociaal makelaar
en coördinator jongerenwerk bij Vitis Welzijn. Mijn hobby’s
zijn Carnaval, oudercommissie op school van mijn kinderen,
voetbaltrainer/coach bij mijn dochter, darten, wielrennen en
natuurlijk zelf actief voetballen (bij Lyra).

7. Wat vonden je vrouw en kinderen er van
dat je bij het Carnaval zat?

Vanuit ons gezin liep ik voorop tijdens Carnaval. Margret
(mijn vrouw) en ik hebben elkaar leren kennen rondom
de tijd dat ik bij de Theebukkers begon dus dat heeft altijd
samen gelopen. Door de komst van de kinderen (Britt en
Mees) ben ik meer alleen het Carnaval gaan beleven. Heb
wel altijd beseft dat ik dit nooit had kunnen doen als Margret
het thuis niet zo goed had geregeld! Naarmate de kinderen
groter werden werd ook hun betrokkenheid groter en vinden
ze het nu jammer dat ik stop bij De Theebukkers.

2. Hoe lang ben je lid van de Theebukkers geweest?

In totaal ben ik 16 jaar actief (Raads)lid geweest van de
Theebukkers. Eerst bij de Programmacommissie waar
geweldige creatieve avonden werden bedacht en later bij
de Optochtcommissie. Met deze commissie begonnen we
direct na de Prinsverkiezing van 11-11 om een geweldig
mooie en originele Prinsenwagen te bedenken.

3. Wat is het leukste wat je hebt meegemaakt?

Als Raadslid voelde ik mij als een vis in het water om leuke
en gezellige avonden iets extra’s te geven. Bijzonder waren
een aantal optredens op de fantastische maandagavonden in
De Rank maar natuurlijk ook de optocht met als hoogtepunt
‘de Hoofdstraat’ met de vele mensen langs de kant. Elk
jaar is het weer geweldig om een prachtig en gevarieerd
programma in elkaar te zetten voor allerlei doelgroepen.

8. Wat ga je nou met al die vrije tijd doen?

4. En natuurlijk: het minst leuke?

Door gewoon als deelnemer Carnaval te blijven vieren blijf
ik zeker verbonden. Ik vier het alleen weer vanaf de andere
kant. Ook heb ik mezelf aangeboden in een nog nieuw op te
richten functie. De tijd zal het leren of daar behoefte aan is.

Door mijn andere hobby’s zal ik niet zo snel stil zitten. De
vrije tijd die ik door het stoppen zal krijgen gaat voor een
heel groot gedeelte naar mijn gezin. Margret en ik vinden
het erg leuk om samen met de kinderen veel te doen en
overal bij te zijn.

9. Blijf je nog wel actief verbonden aan het Carnaval?

De ochtend na een gezellige avond, vroeg opstaan is het
minst leuk! Maar uiteindelijk hoort het er ook gewoon bij
en voelt het als een flow waar je in zit tot de laatste avond.
Eigenlijk is er binnen de Theebukkers niets wat niet leuk is!
Zelfs een voetbalpotje tussen twee aartsrivalen op de zondagmiddag kan eindigen in gezelligheid, gieren, brullen en
mooie uitspraken. De aanwezigheid van oud voorzitter Geert
v.d. Hoeven heeft hierbij ook wel positieve invloed!

10. Vind je het jammer dat je nooit Prins bent
geworden en zou je dat alsnog wel eens willen?

Ik vind het helemaal niet jammer dat ik zelf nooit Prins ben
geworden. Het was elk jaar weer een verrassing wie er uit
het attribuut kwam zetten! Stuk voor stuk bijzondere mensen en allemaal een aanwinst voor de vereniging. Mijn enige
ingang en terugkeer bij de vereniging zou kunnen zijn door
een keer gevraagd te worden als Prins Carnaval. Hoe ik reageer als die dag komt weet ik nu nog niet. Mocht er ooit een
dag komen dat het zover is dan ben ik wellicht ‘de verrassing’ die uit het attribuut komt.

5. Met wie ging je het meeste om?

Naast het noodzakelijk contact met de penningmeester (intern verhaal) kan ik wel zeggen dat we, door onderdeel van
de Raad van Elf te zijn, in de loop der jaren een hechte club
hebben gevormd met elkaar. Ik zeg dan zonder namen te
noemen: Dat is de gehele Raad van Elf.

6. Welke avond zou jij echt NOOIT
hebben willen missen?

11. Wil je zelf nog iets toevoegen?

Ik wil hier iedereen (binnen of buiten de Theebukkers) die
Carnaval een warm hart toedraagt bedanken voor vele mooie
en plezierige jaren! Ik heb genoten van alle momenten en
jullie gaan mij ongetwijfeld tegenkomen. De vraag is alleen
herken je me dan nog? Alaaf...!!!

De maandagavond in De Rank. Wat een feest, creativiteit en
plezier komt daar toch samen. Het begint al als de mensen
binnen komen. Ze worden vermaakt nog voordat ze in de
zaal zijn. Het bandje van Schiphol ‘Mind your step’ afspelen
9

Verenigingspraat
Vers bloed in de Raad van elf
“Mijn naam is Pascal Roeleveld en ik ben 33 jaar. Geboren en getogen in het mooie De Lier. Samen met Claire
Olsthoorn woon ik met heel veel plezier in De Lier, in een
straat waar gezelligheid voorop staat. Een burendag en
kerstversiering zijn enkele activiteiten die worden ondernomen. Voor mijn dagelijkse boterhammen ben ik werkzaam bij Bos Elektrotechniek in Maasdijk als monteur/programmeur. Hier ben ik reeds 14 jaar werkzaam en dit doe
ik nog steeds graag.”
“Wanneer ik niet aan het werk ben, onderneem ik graag
met mijn vriendin en vrienden leuke dingen. Schuitvaren
met barbecue, een festival bezoeken of samen een biertje drinken. Met twee grote vriendengroepen ben ik verder
druk met verjaardagen en andere feestjes. Klussen is ook een van mijn hobby’s. Claire komt met de ideeën en ik werk
deze tot in detail uit. Met hout en elektriciteit al vele creaties gemaakt.”
“Als kleine jongen met moeders al mee naar het Familiecarnaval waar zij bij kleine ongevallen pleisters plakte.
Met vaders meehelpen om de luchtverwarmers te brengen en op te halen om de koude veilinghal warm te krijgen.
Beide zijn nu nog steeds behulpzaam bij de Theebukkers met bonnenverkoop en broodjesverkoop/EHBO.
Zelf deelgenomen aan de optocht en nu nog steeds met vrienden op de vrijdagavond en zaterdag bij het Carnaval te
vinden. Toen Sjaak Buijs mij belde om te vragen of ik bij de ‘Raad van Elf’ zou willen, hoefde ik daar niet lang over na te
denken. Ik vind het een eer om aan deze vereniging mijn steentje te mogen bijdragen.”

Bestuurswisseling
Tijdens de Algemene Ledenvergadering eind september
werd door het bestuur van CV De Theebukkers afscheid
genomen van Rinus van der Gaag. Van der Gaag, in
2007 als Prins Transportinus van ’t Bukkersgat bij de
Theebukkers gekomen, was bestuurslid vanaf 2009.
Rinus van der Gaag, bekend bij het jeugdige publiek als
presentator van het Carnavalsfeest op de zaterdagavond,
maakte deel uit van het zogenaamde overgangsbestuur.
In de afgelopen jaren werd het langzittende bestuur
onder leiding van oud-voorzitter Geert van der Hoeven
langzaam verjongd. Van der Gaag gaf dat ook aan in
zijn afscheidswoordje: “Het is een goede zaak dat er
verjongd wordt in de vereniging, met regelmatig vers
bloed in het bestuur houdt men elkaar scherp.”
Van der Gaag, die overigens bij de vereniging betrokken
blijft, wordt opgevolgd door Peter Dekker.
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Op vrijdag 11 november jongstleden namen de Theebukkers afscheid
van hun aanvoerder in het afgelopen Carnavalsjaar: Prins Horecus van
Lierichem. Vlak voor de onthulling van Prins Marcus Theelianthus van ’t
Loo onderging Horecus zijn ontmanteling.
De Theebukkers kunnen terugkijken op een bijzonder geslaagd seizoen
2015-2016. De feesten werden prima bezocht. Terwijl ook de Carnavalsoptocht weer meer deelnemers welkom mocht heten. Het deed
Horecus zichtbaar goed, hij genoot met volle teugen samen met zijn
vrouw Marijke aan zijn zijde. Hij nodigde de feestvierders daarom ook
meerdere keren uit voor nog ‘eendje af’ in de Prinselijke woning.
In zijn afscheidwoord op de 11e van de 11e bedankte hij uitvoerig alle
Theebukkers voor een onvergetelijk jaar. Een jaar waarin hij meerdere
keren verschillende verenigingstradities probeerde te doorbreken.
Hij zag er namelijk wel een beetje tegenop om in het ‘zwart’ te gaan,
dat kon wel wat fleuriger. Oud-Prinsen en oud-Raad van Elf bouwen
doorgaans af in Prinsen- respectievelijk Raadsconvent en gaan gekleed
in stemmig zwart. Daar moest en zou verandering in komen.
Het kwam hem duur te staan. Tijdens de afgang kon Horecus alvast
wennen aan alle andere kleuren. Hij werd getrakteerd op verschillende
verfdouches. De kleur zwart bleek hem uiteindelijk het beste te staan.
Als laatste plichtpleging sloeg hij Marcus Theelianthus van ’t Loo tot
Prins om vervolgens door deze met drie slagen van de staf weer te
worden opgenomen in het Raadsconvent. Horecus werd weer Flip en
wit werd zwart.
Van Adrichem heeft overigens wel iets teweeg gebracht binnen
Carnavalsvereniging De Theebukkers. Zo gaat het gerucht dat de
leden van het Prinsenconvent (de oud-Prinsen dus) binnenkort anders
gekleed zullen gaan. Zo worden de gilets, die inderdaad wat gedateerd
waren, ge-upgrade. Het mag wel wat vrolijker en carnavalesker zo luidde
de lezing van ingewijden. Krijgt Flip toch nog een beetje zijn zin…
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Vragen aan de vrouw van onze oud-Prins: Marijke
6. En wat het minst leuke moment?
‘Het minst leuk heb ik niet meegemaakt. Het spannendste
en moeilijkste vond ik de eerste avond, dat was het
tienerCarnaval. Ik wist niet wat er precies moest gebeuren
en je staat toch opeens met een microfoon op het toneel. ‘

		
1. Vertel eens wat over het moment dat
		
je hoorde dat Flip gevraagd werd om
		
Prins te worden.
‘We zaten in de auto en ik was even sprakeloos, keek naar
Flip en zag dat hij het wel zag zitten. Ik sputterde nog tegen
maar Flip vond het leuk en had wel zin in een jaar Carnaval.

7. Wat vond je van de optocht?
En met welke kar ben je meegegaan?
De optocht was geweldig! Zoveel leuke
deelnemers met zoveel creatieve ideeën.
De kinderen, familie en vrienden deden ook
mee, waar Flip niets van wist, dat was ook
een kippenvelmomentje.
Ik deed met onze vrienden mee, zij hadden
een kar gemaakt met een Flipperkast en een
kroeg erop.

2. Was je gelijk enthousiast?
‘Ik moest er wel even aan wennen.
Ik probeerde nog: weet je het zeker dat
je het wilt? Maar Flip wist het zeker en
ik heb er geen moment spijt van gehad
hoor.’
3. Hoe verliepen de voorbereidingen?
Eerst een gesprek met de wijze mannen. Daarna in het diepste geheim witte broeken, bloezen en handschoenen
kopen.

8. Welk thema vond je het leukst?
‘Dan moet ik toch zeggen: we nemen er nog
eendje... Deze slogan bleef lekker hangen
en hoorde je overal.’

4. Je liep toen met een geheim rond,
hoe moeilijk was het om je mond te houden?
‘Toen Flip gevraagd werd, was het nog geen onderwerp van
gesprek omdat dat ruim voor de 11e van de 11e was.
Eind oktober kregen we vaker te horen of de witte broek al
klaar hing. Ik moest dan stiekem lachen en gaf dan eerder
overdreven antwoorden dat ik hem nog moest strijken.‘

9. Hoe heb je de maandagavond beleefd?
Spannend, overweldigend. Je bent zo verkleed dat je bijna
jezelf niet meer herkend. De hele zaal verbouwd tot een
grote bioscoop. En dan de mensen die zo origineel in het
thema (net als in de film) verkleed zijn, zo goed!!
10. Waren jullie samen snel uit de naam en het attribuut?
‘Ja eigenlijk wel. De naam had Flip al heel snel bedacht.
Het attribuut was al snel verzonnen toen we de slogan:
nog eendje dan! Van Bar de Promenade wilden gebruiken.’

5. Wat vond jij het leukste moment als vrouw van de Prins
tijdens het Carnaval dit jaar?
‘De woensdagavond. We werden opgehaald met een gele
eend. Ik voor het eerst in mijn biertjes-jurk , echt super gaaf
gemaakt! Toen kwamen we aan bij De Rank en werden we
binnengehaald alsof je een Superster bent. Dat was wel een
kippenvelmomentje.

11. Wat wil je de vrouw van de volgende Prins der
Theebukkers meegeven?
‘Blijf jezelf (neem wat vrije dagen) en geniet van alles wat
er gebeurd. Het is een drukke tijd maar ook zo geweldig!!’

De Witte Broek
De Prins der Theebukkers gaat al sinds jaar en dag gekleed
in een witte broek. Weet u dat hij deze sinds kort niet meer
zelf aanschaft?
Waar het in het Bukkersgat het best bewaarde geheim blijft,
daar dachten de verkopers van een winkel in Naaldwijk het
vaak al ruim voor de 11e van de 11e te weten. Immers elke
jaar in dezelfde periode kwam een Lierenaar een aantal witte
broeken kopen. In de loop der jaren kon de vraag dan ook
niet meer uitblijven en was het vaak recht op de man af:
“Zooo dus jij wordt de nieuwe Prins Carnaval van De Lier?”
Ook ‘gewone’ mensen kregen deze vraag voorgeschoteld.
Sindsdien gaat de nieuwe Prins dus niet meer zélf naar de
winkel. Hiervoor in de plaats gaat één van de dames uit de
vereniging zijn witte broeken kopen…
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Op zaterdag 25 februari trekt weer een bonte stoet
door de straten van ’t Bukkersgat.
De Optochtcommissie heeft dit keer gekozen voor
het volgende thema: We geve’ d’r ’n draai an.
Daar kun je alle kanten mee op, zou je zo zeggen.

Deelnemers aan het woord:
Timo ten Have, Hok Duh Til:
“We hebben twee keer meegedaan, afgelopen jaar en
een keer toen we nog heel jong waren, waar ik dus weinig meer van weet. Afgelopen jaar mochten we de derde prijs ophalen waar we heel trots op zijn. Een van de
prijzen die dus net niet op mijn kamer staat. Wie weet
doen we dit jaar weer mee. Dat hangt ervan af of er weer
een aantal enthousiaste medestanders zijn en of we wat
leuks bij het thema kunnen bedenken. De optocht staat
voor ons voor: Echte Lierse gezellig- en saamhorigheid.”
Leonie van Rooijen:
“Onze kinderen hebben jaren lang met veel plezier meegedaan met de optocht. Robbin, Rick en Irene hebben
vier keer als groep gelopen en Irene vier keer alleen.
Elk jaar probeerden we iets te doen met het thema.
De prijzenkast staat vol met bekers die gewonnen zijn
tijdens de optochten. In 2008, 2009, 2012, 2013 en
2014 vielen ze in de prijzen. De kinderen zijn inmiddels
zo groot dat ze niet meer mee willen doen. We hebben
enorm veel plezier gehad met het bedenken, maken en
meelopen.
Ut Tochie: Een feest, grandioos, origineel, gezellig en super goed georganiseerd. Ga zo door Theebukkers.”

Verklaring van het spreekwoord ‘Een draai geven aan
iets’, d.w.z. de zaak zo draaien, zo voorstellen, van zulk
een kant laten zien, dat zij een ander voorkomen krijgt;
er een andere wending aan geven.
Dat moet voor de deelnemers aan de optocht een
aanmoediging zijn er weer iets heel moois van te maken.
Hiermee is er ook voldoende ruimte om verrassend voor
de dag te komen. Iets waar de Theebukkers doorgaans
zelf ook geen moeite mee hebben.
De bouw van de prinsenwagen en de afwerking ervan is
bij het drukken van dit boek nog in volle gang, want de
Theebukkers hebben voldoende creatievelingen in hun
midden om er iets moois van te maken. Niettemin zitten ze ook wel eens vast en hebben dan moeite de passende match te maken tussen de Prins en het thema.
“We geven er gewoon een draai aan”, is dan een vaak
gehoorde term. En uiteindelijk komt het dan altijd weer
goed. Sla de foto’s er maar op na.

Flip van Adrichem, oud-Prins 2016:
“Voordat ik Prins was hebben we met de vrienden, denk
ik, ergens tussen de tien en twintig keer meegedaan. We
vielen regelmatig in de prijzen: eerste prijzen, tweede
prijzen, derde prijzen en aanmoedigingsprijs. We hebben dus alles gehad. Meedoen aan de optocht is elk jaar
weer bijzonder en… ik hoop dan ook dit jaar weer mee
te doen.”

Toch leggen de Theebukkers zelf elk jaar weer de lat
een stukje hoger.
Voor dit jaar heeft CV De Theebukkers de pijlen gericht
op de jeugd. Zij hopen dat de verschillende verenigingen en hokken weer enthousiast gemaakt kunnen worden om zich met lopersgroep of kar in te schrijven voor
de optocht.
Het thema leent zich er in ieder geval prima voor!

Petra van Ettinger, Muziekvereniging Liora:
“We hebben al heel vaak meegedaan, met de Marching
Band en de Majorettes, geen idee hoeveel keer precies.
De Majorettes worden ook wel Lioragirls genoemd. In het
jaar van het 100-jarig bestaan van Liora, is de jeugd in
de prijzen gevallen. Er liep een mini-Marching Band mee.
Of we dit jaar ook weer meelopen? Dat is zeker wel de
bedoeling want de Carnavalsoptocht is gezellig, Lierisch,
creatief, Westlands en onmisbaar.“
Tinus Kester, namens de (Out-)Doorsdouwers:
“We hebben drieëndertig keer (mooi getal: 3x11) met
veel plezier aan de optocht meegedaan. Gelukkig hebben we ook een keer of elf een prijs gewonnen. Na drieëndertig keer meegedaan te hebben, vonden wij het
welletjes. Omdat wij ook de jeugd bij onze optochten
betrokken, gaan zij gewoon door onder de naam Doorsdouwers. De optochten waren fantastisch, gezellig, ludiek, saamhorig en vooral van hoge kwaliteit vonden wij.
We hopen dat de optochten ook zonder ons, nog jaren
door mogen gaan. Wij als oudgediende optochtgangers
zullen de optocht zeker van een afstandje meemaken.”
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Theebukkers got talent
Vorig jaar met het Tienercarnaval in De Rank hebben wij
meegedaan met de ‘Theebukkers got talent’. Met ‘Theebukkers got talent’ treden er kinderen op met verschillende groepen. De beste act krijgt een prijs. Je krijgt dan
snoep en een grote beker met z’n allen en je krijgt zelf een
kleine beker. Je mag ook op het Familiecarnaval optreden. Wij hadden in 2016 gewonnen met een paar meiden
uit de klas op het liedje ‘Grease Lightning’. Prins Carnaval
komt dan ook langs, dat jaar was het Flip van Adrichem.
Dit jaar hadden ze iets nieuws bedacht bij het Tienercarnaval en dat was: jongens tegen de meisjes.
En je raadt het al: de meisjes hebben gewonnen. In De
Lier was er natuurlijk ook een optocht net als elk jaar. Er
waren weer mooie wagens te zien en er deden veel mensen aan mee. Ook zijn er altijd veel mensen aan het kijken
naar al die mooie wagens. Aan het einde van de optocht
liepen er veel mensen naar VreeLoo in die hal werd het
Familiecarnaval gevierd. Wij mochten daar optreden omdat we gewonnen hadden bij het Tienercarnaval. Het was
weer een groot feest in De Lier. Bij ons op school, De
Achtsprong, vieren we ook Carnaval. Wij mochten daar alweer optreden, er gingen ook andere mensen uit andere
klassen optreden. Het is daar natuurlijk niet even groot als
het Tienercarnaval, maar het blijft even gezellig.
Beaudine, Eline en Meis.
Wij hebben met een paar meiden meegedaan aan de danswedstrijd van het Tienercarnaval, met het liedje Grease
Lightning. We vonden het erg leuk om mee te doen en we
hadden veel plezier. Er deden veel andere kinderen mee
en veel kinderen deden K3 liedjes. Bij de prijsuitreiking
was heel erg spannend. Uiteindelijk hadden wij gewonnen.
De prijs was dat we bij het grote Carnaval mochten optreden. We kregen ook allemaal een kleine beker.
Floor, Mité, Emma, Eva
Carnaval is vaak gezellig en leuk er zijn veel feesten voor
jong en oud zoals het Tienercarnaval.
Carnaval op school is ook leuk op de Achtsprong want er
is muziek en er zijn dansers en er is een DJ en confetti.
Het Tienercarnaval is heel leuk want je kan prijzen winnen
als je het mooist bent verkleed en je kan een plek winnen
na de optocht in de sporthal.
De Theebukkers De Lier maakt allemaal leuke, grote en
mooie dingen. Maar de mensen van De Lier maken ook
allemaal leuke dingen voor de optocht. In de sporthal zijn
er dansers en er is ook een clown en een DJ en er zijn ook
prijzen te winnen zoals de leukste kar die aan de optocht
heeft meegedaan.
Geschreven door Lex
Prins der Theebukkers 2030
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Vrijdag 17 februari 2017
Aanvang 19.30 uur
Einde 22.30 uur
toegang tot 21.00 uur
verplicht verkleed

DJ Rob Veenman en Wessel
En de talentenjacht ’theebukkers got talent'
met

Leeftijd: groep 6 tot 15 jaar
toegang: € 2,50 incl. 1 consumptie
bewaakte garderobe

partycentrum ‘De Rank’
Kaartjes kun je kopen bij de Eethoek en Slagerij de Bruin
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De toekomst van de
Theebukkers gaat weer compleet
uit hun bol met DJ Rob. Hij zal samen
met zijn zoon Wessel de langste
polonaise van het Westland van muziek
voorzien. De Rank zal trillen op zijn grondvesten
en de temperatuur zal oplopen tot het kookpunt
als de tieners helemaal los gaan.

Verder wordt de jaarlijkse zoektocht naar jeugdig talent
gehouden in Theebukkers Got Talent. Hiervoor kun je je
aanmelden: tgt@theebukkers.nl
Zorg dat je goed verkleed komt, want er zijn prijzen
voor de leukste en best verklede jongen en
meisje. Prins Marcus Theelianthus van ‘t Loo
kijkt al uit naar jullie komst.
Dus zorg dat je erbij bent!!!
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Een droom is werk
En wat een enthousiasme daarna in een overvolle Rank!! Enorm
genoten van al dat handen schudden, al die felicitaties, al die
whatsappjes, kaarten, een taart, enz.
Tijdens onze vakantie eind september in Amerika, werd ik gebeld door mijn buurman Ronald O. Nu bellen wij wel vaker met
elkaar, dus ik dacht ik bel wel terug als ik in Nederland ben.
Bellen vanuit Amerika kost tenslotte best nog wel wat. Na
twee dagen zat ie echter te whatsappen van “bel me ff terug,
het is dringend”. Je wacht maar totdat we terug zijn! Maar
toen begon ik toch wel te bedenken waarvoor hij zou kunnen bellen. Ik kon echter niets verzinnen. Eenmaal terug in
Nederland was het eerste wat ik ging doen Ronald terugbellen. “Wat is er allemaal aan de zeis?” vroeg ik. Nou… twee
dingetjes. Het eerste ging over Odis, de handbalvereniging
waar ik penningmeester van ben en het tweede; zou jij dit
jaar Prins Carnaval willen worden? Toen werd het wel ffies
stil. Maar natuurlijk zei ik, dat is altijd al een droom van me
geweest. Mits mijn vrouw het daar ook mee eens is, dus
mag ik daar nog een nachtje over slapen? Dat mocht en
de volgende dag heb ik natuurlijk volmondig ja gezegd!
En ik…. Ik ben Marco van Etten. In juli 49 jaar geleden
geboren in Delft en altijd woonachtig geweest in De Lier
als tuinderszoon van kleine Faas en Gre. Mijn jongere zus
Yvonne woont ook in De Lier. Na de Leonardusschool
ging ik naar de Mavo aan het Achterlaantje. Daarna drie
jaar de middelbare Tuinbouwschool gedaan totdat ik
volleerd tuinder was. Toen ik van deze school kwam
ben ik vrij snel bij vaders in het bedrijf gegaan, we
teelden sla en (vlees)tomaten.
In september 1991, 25 jaar geleden, ben ik getrouwd
met Monique van Kester, een tuindersdochter uit een
rij van vier dochters van Koos en Annie van de Vreeburchlaan. We hebben samen drie kinderen, Dennis van
21 jaar, Robin van 19 jaar en Susanne die 16 jaar is. Een
stel leuke kinders, dat ook nog eens een grote groep gezellige vrienden heeft die het Carnaval met ons mee viert!
Buiten het feit dat Monique mijn liefdespartner is, runnen
wij samen ons bedrijf Kwekerij ’t Loo / Bloembinderij ‘t Loo.
Wij telen sinds 2009 groene en bloeiende potplanten. Mijn
werk is grotendeels mijn hobby. Ook brommer rijden met
mooi weer vind ik heerlijk, en schaatsen doe ik soms (als er
ijs ligt). Verder pruts ik graag wat met allerhande materialen
en probeer daar dan wat moois van te maken voor in- en om
het huis of het bedrijf. Voor de handbalvereniging Odis ben
ik al een aantal jaren bestuurslid en penningmeester. Dat is
gelukkig allemaal goed te combineren. Je doet je best om
ook iets voor een vereniging te betekenen. Trouwens een erg
leuke gezellige club die ongetwijfeld weer van zich laat horen
tijdens het komende Carnavalseizoen! Odis doet tenslotte al
jaren de garderobe en zaaldienst op de vrijdag en zaterdag.
En ik hoop natuurlijk dat ze weer meedoen met de optocht in
februari! Ik zal zwaaien…
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kelijkheid geworden
Carnaval gaat ook wel een beetje als rode draad door ons leven.
Als kleine jongen ging ik al met de optocht mee en daarna naar
het Schefferkamp. De jaren daarna vierden we Carnaval in de
veiling Westerlee. Met de vrienden en onze kinderen hebben
we ook een aantal jaren zelf meegedaan met de optocht. Dus
ook bij ons wel een beetje met die bekende paplepel (van
Ziestriets) ingegoten.
Prins Marcus Theelianthus van ‘t Loo…mijn Prinsennaam dit
jaar. Overduidelijk is dat Marco afkomstig is van de Bijbelse
naam Marcus. Wij zijn Katholiek opgevoed, vroeger ben ik
zelfs nog misdienaar geweest. Tegenwoordig ook drager bij
het Dragers gilde “Barbara”. Theelianthus is misschien wat
moeilijker te ontleden. Thee is van telen van potplanten of
van Theebukkers. Lianthus of eigenlijk Helianthus is de Latijnse naam voor Zonnebloem. Deze plantjes telen wij in
het voorjaar en zomer in onze potplantenkwekerij. En Van
‘t Loo is afkomstig van het gebiedje waar wij wonen en
werken. Namelijk achter de sporthal Vreeloo, tennisclub ’t
Loo, vroeger zwembad Waterloo enz.
En dan gaat de tijd ineens snel en is het vrijdag 11 november. Die dag hebben we onze kinderen het best
bewaarde geheim verteld, ze wisten niet wat ze meemaakten. Helemaal top vonden zij het. Ook onze ouders
en schoonouders werden ingelicht en gevraagd om die
avond naar De Rank te komen.
Wij hadden zoals gewoonlijk afgesproken met vrienden
om naar De Rank te gaan. Maar zij wisten nog van niets.
Dus eerst een bakkie gedaan en toen naar de zaal om
af te wachten wie er dit jaar Prins der Theebukkers zou
worden. Zo rond tien uur begonnen bij mij echter de zenuwtjes al een beetje op te komen. Doordat de afgang
van Prins Horecus van Lierichem alle aandacht trok kon
ik gelukkig een half uurtje later rustig de zaal verlaten en
via de artiesteningang weer naar binnen komen. Tegen
mijn vrienden vertelde ik dat ik ff naar de wc ging en
daarna bier zou gaan halen. Dat duurde dus iets langer,
om 11 over 11 op vrijdag 11-11 kwam ik uit een grote
bloempot die de Raad van Elf liet groeien van zaadje tot
zonnebloem tijdens het liedje van Doe Maar, Nederwiedewiedewiet. En wat een onthaal daarna in de polonaise. Iedereen handjes schudden en feliciteren, geweldig was het!
Na een superleuk begin moesten we nog wel de formaliteiten die bij het Carnaval horen afhandelen. Prins Flip
Horecus afslaan naar het Prinsenconvent en een nieuwkomer in de Raad van Elf verwelkomen. Hierbij Pascal, veel
plezier de komende jaren bij de Raad van Elf!! Daarna mijzelf en mijn gezin voorgesteld.
Nu weten jullie wel heel veel van mij door dit stukje te
lezen, maar laat ik jullie uitdagen om dit komende jaar wat
meer over jullie te weten te komen. Tijdens de avonden in
februari en natuurlijk de optocht gaan we met z’n allen de
(zonne)bloemetjes buiten zetten!! Ik heb er in ieder geval
veel zin in!! Tot ziens!!
Alaaf, Alaaf, Alaaf,
Prins Marcus Theelianthus van ‘t Loo.
41

é
f
a
c
e
n
i
e
l
k
t
he an de Lee
a
woensdag 22 februari 2017
aanvang 20.30 uur
Einde 23:59 uur
met

Woodworks

Dweilorkest De Knotwilgen
DJ Arie Sol
toegang gratis voor de ledenkring van de vrienden van de Theebukkers

partycentrum ‘De Rank’
voor kaartverkoop zie pagina 1
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De officiële aftrap
van het Carnaval vindt plaats
op woensdag 22 februari in De Rank.
Op deze avond neemt Prins Marcus
Theelianthus van ‘t Loo de sleutel in ontvangst
van burgemeester Van der Tak of één van de
wethouders van gemeente Westland.

De voormalige Première-avond is een gezellige
meezingavond waarin niets moet en alles mag.
Verkleed komen is wel leuk maar niet verplicht.
Woodworks en De Knotwilgen zorgen voor de
muzikale omlijsting van deze avond
samen met onze eigen
DJ Arie Sol.
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VRIJDAG 24 februari 2017
aanvang 21.30 uur, Einde 01.30 uur
met:

Fragment
Live
Dweilorkest De knotwilgen
DJ Rob Veenman

Toegang vanaf 18 jaar
legitimatie verplicht
toegang: € 15,00 incl. garderobe

sportcentrum ‘vreeloo’
Voor kaartverkoop zie pagina 1
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Het enige echte
Westlands Carnaval vier je bij
de Theebukkers. Op vrijdagavond met
als thema ‘Theebukkers zettuh de bloemetjes buituh’ staat er met Fragment Live een dijk
van een programma. Verleden jaar nog zette deze
driemansband De Rank op zijn kop op de woensdagavond en afgelopen augustus tijdens de Naaldwijkse
feestweek werd dit nog een dunnetjes over gedaan.
Kortom een TOPACT!!!
Tussendoor trekken De Knotwilgen en DJ Rob
nog eens alle registers open. De Theebukkers
hebben hiermee een TOPprogramma op
wat alleen maar een TOPavond kan
gaan worden. Daar moet
je bij zijn!!!
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zaterdag 25 februari 2017
Vertrek vanaf sportcentrum ‘VreeLoo’
om 12.45 uur
Route: veilingweg, kerklaan, bleijenburg, hoofdstraat, sportlaan, veilingweg.

Thema:

we geve’ d’r ‘n draai an
Opgeven voor deelname tot 19 februari 2017
info@theebukkers.nl
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Fam

Zaterdag 25 februari 2017
Aanvang: Na de optocht
Einde 18.00 uur
met:

Entertainment voor kinderen
DJ ROland
Prijsuitreiking optocht
toegang: € 1,00

Sportcentrum ‘Vreeloo’
kaarten zijn te koop aan de zaal
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Familiecarnaval
Direct na de grootste
Carnavalsoptocht van het Westland
vieren De Theebukkers het Familiecarnaval. Er is volop vermaak en optredens en
de allerkleinsten lopen hun eerste polonaise.
Ook worden de prijswinnaars bekend gemaakt
van de optocht en de etalagewedstrijd.
Opa’s en oma’s, samen met
de vaders en moeders en hun kinderen,
zijn van harte welkom op de middag
waar vooral veel nagepraat zal worden
over het Carnaval op de vrijdag
en de optocht.
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zaterdag 25 februari 2017
aanvang 21.30 uur
Einde 01.30 uur
met:

DJ Maurice carnaval Safaritour
Diverse showacts
streetband De Herriemenie
Leeftijd: 15 jaar en ouder
legitimatie verplicht
toegang: € 15,00 incl. garderobe
toegang tot 23.30 uur

sportcentrum ‘vreeloo’
voor kaartverkoop zie pagina 1
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Hét Carnavalsfeest voor de jeugd! De
Theebukkers gaan traditioneel uit hun panty
op zaterdagavond. De Westlandse hokboeren
verzamelen zich in Vreeloo waar het dak er
compleet afgaat met DJ Maurice. De Naaldwijkse
streetband ‘De Herriemenie’ blaast, voor de vierde
keer alweer, ook een partijtje mee.
De avond is een mix van feestmuziek en aprèsski, terwijl de opzwepende beats ook niet zullen
ontbreken. Het belooft weer een onvergetelijke
superavond te worden. Effe lekker knallûh
met z’n allûh!!! Zorg dat je op tijd tickets
aanschaft, want VOL is écht
VOL!!!
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maandag 27 februari 2017
aanvang 20.00 uur
Eten 20.30 uuR
einde 01.30 uur

DJ Rob Veenman

Dweilorkest De Knotwilgen
leeftijd: 18 jaar en ouder
Toegang: € 20,00

partycentrum ‘De Rank’
Voor kaartverkoop zie pagina 1
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‘Back to school’
is het thema voor de maandagavond waar de Theebukkers weer hun
beste beentje voor zetten. Prins Marcus
Theelianthus van ‘t Loo zien we samen met de
Raad van Elf en de rest van de Theebukkers op een
andere manier dan we gewend zijn.

Een avond met sketches en verrassende optredens.
Tevens wordt de sleutel van het dorp weer overgedragen aan de burgemeester of een wethouder.
DJ Rob is op deze avond de spil van de muziek.
De Knotwilgen uit Schipluiden verzorgen weer
menig ALAAF. Toegangskaarten zijn beperkt
voorradig, treuzel dus niet en voorkom
dat je achter het net vist…
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Al 40 jaar de hoofdprijs!
Maanden voordat de grote Carnavalsoptocht, beter bekend
als ‘Ut Tochie’, de straten van De Lier versiert met een
vrolijk en bontgekleurd spektakel, komen diverse groepen
deelnemers al bijeen, om te beslissen waarmee ze dit jaar
aan de optocht gaan deelnemen. Aan de tekentafel worden
nieuwe ontwerpen bedacht, natuurlijk aangepast aan het
thema dat dat jaar geldt.
Het resultaat is ieder jaar weer, dat een rijendik publiek langs
de route kan genieten van de voorbijtrekkende stoet, waarin de vaak geniale carnavaleske ideeën zijn uitgewerkt in
prachtige praalwagens, briljante loopgroepen en individuele
grapneuzen. De lange stoet wordt traditioneel afgesloten
door de wagen van de Prins. Geflankeerd door zijn Raad
van Elf begroet hij, vaak van grote hoogte, de carnavallende
menigte en nodigt hen uit om het Familiecarnaval mee te
komen vieren in de sporthal.
Dat iedereen zo z’n best doet om er een mooie optocht
van te maken, is het gevolg van een leuke bijkomstigheid:
er zijn door de optochtdeelnemers diverse originaliteitsprijzen te verdienen. Er wordt dus hard gestreden om de
felbegeerde wisselbeker, de ‘Vredelierkotrofee’, in de wacht
te slepen.
Dit jaar is het de 40e keer dat er prijzen worden uitgereikt.
In 1977 nam Prins Vredelierko het initiatief om onder de
deelnemers van de optocht een wisseltrofee uit te reiken
voor de meest originele inzending. In de loop van de jaren
kwamen er diverse andere prijzen bij, steeds gesponsord
door Lierse bedrijven die de vereniging al jaren een warm
hart toedragen.
Wil jij ook wel eens bovenaan de lijst van winnaars staan?
Kom dan met een spectaculaire deelname en win die
wisselbeker in 2017!

De winnaars van 2016: Flip’s Fietstheater
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kleurplaat

Dit jaar weer een prachtige kleurplaat voor
jong en oud! Kleur hem in en win! Er wordt
beoordeeld op leeftijdscategorie.

Lever je kleurplaat vóór 17 februari 2017 in bij één van de adressen die je vindt op pagina 1.
Naam: ........................................................ ...................................................................... .............................................................. Geboortedatum:
Adres:

.......................................................................

...................................................................... ................................ ...................................................................... ...................................................................................................................................

Woonplaats:

...................................................................... .............. ...................................................................... ......................................................................................................................................

Telefoonnummer:

......................................................... ...........................................

E-mail:
79

........................... .............................................................................................................................

