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Wisseling van de wacht
Leo van Holstein werd in 2011, na al zes jaar bestuurslid te zijn geweest, voorzitter van de Theebukkers. Afgelopen zomer was voor Leo de tijd aangebroken
om de voorzittershamer over te dragen. Leo wil graag meer tijd aan zijn gezin
besteden en het werd tijd voor een frisse wind in de vereniging. Gedurende
de zes jaar dat Leo voorzitter is geweest heeft zich onder zijn leiding een
geheel nieuw bestuur gevormd met nieuwe energie. Leo is een man die
betrokkenheid hoog in het vaandel heeft. Hij spreekt de taal van de Theebukkers en menigeen wist hem te vinden voor raad en advies.
Een enthousiasteling die tijdens de feestavonden net zo hard meewerkte om alles in goede banen te leiden, ondertussen iedereen
motiverend met een oppeppend praatje.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in september was het
zover, Leo was officieel voorzitter af. We gaan Leo missen als
voorzitter, maar gelukkig blijft Leo wel betrokken bij de Theebukkers in het Prinsenconvent.
Hans Schelling, die als Prins Ghans Paparazzi in 2013 lid van
de Theebukkers is geworden neemt de voorzittershamer van
Leo over. Hans staat bekend om zijn enthousiasme en is
met zijn fotocamera niet meer weg te denken bij de
vereniging. Hij zit in diverse commissies en is sinds
2015 lid van het bestuur.
De afgelopen maanden heeft Hans van Leo de
kneepjes van het vak geleerd. Hij zal ongetwijfeld zijn eigen draai geven aan het voorzitterschap gedurende de komende carnavalsperiode. Wij wensen Hans veel succes!
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Van de voorzitter
Het is altijd weer een spannend moment als je
rond deze tijd van het jaar de brievenbus hoort.
Valt ie al op de mat?... En ja hoor, het is de
Redactiecommissie van de Theebukkers ook dit
jaar weer gelukt om een veranderd, maar fraai
exemplaar van het carnavalsboek te vervaardigen.
Eerst nog even terugblikken op de afgelopen carnavalsperiode. Het was een zeer geslaagd carnavalsjaar waarbij Prins Marcus Theelianthus van ’t Loo
en zijn vrouw Monique hebben genoten van alle
festiviteiten.
Inmiddels gaat de tijd gewoon door en hebben we
de 11e van de 11e alweer ruim achter ons liggen.
In een goed gevulde Rank waren alle ingrediënten
voor een geslaagde avond aanwezig.
De afgang was er één met een luchtje en de opkomst was er eentje waar men hout van kon zagen. Maurice Weijs, komend jaar ‘Prins Maurice de
Weijste uit ’t Zuiden’, is met Carnaval opgegroeid.
We zijn blij dat Maurice komend jaar onze Prins wil
zijn en wij wensen hem, zijn vrouw Willeke en hun
kinderen een fantastisch Carnavalsjaar toe.
Er is afgelopen jaar meer gebeurd. Zo zijn er binnen
het bestuur en de Raad van 11 een aantal wisselingen geweest. Meer hierover kun je lezen op de
pagina’s ‘verenigingspraat’.

Achter de coulissen wordt er inmiddels hard gewerkt om Carnaval 2018 weer tot een feest te maken. Ik wens iedereen veel succes en lol toe tijdens
de voorbereidingen van het komend seizoen.
Lachen en gezelligheid is goed voor de gesteldheid
van je lichaam, dus een goede reden om bij het altijd gezellig Carnaval van de Theebukkers langs te
komen. Veel plezier in Bukkersgat tijdens het Lierse
Carnaval!
		
Namens het bestuur,
		
Hans Schelling, voorzitter
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Wat is een vereniging zonder alle mensen die je
een warm hart toedragen. Zoals de adverteerders,
elk jaar weer bereid om een boek als dit mogelijk te
maken en de vrijwilligers en medewerkers, die dag
en nacht klaar staan om de feesten in goede banen
te leiden. Zonder hen was het Carnaval in Bukkersgat niet op dit niveau geweest.

Carnaval slaat in als een bom
Doorgaans trekt het leven zich kabbelend aan
de inwoners van het Duitse stadje Bretten voorbij - ‘gemütlich’ zoals dat dan heet - maar november jongstleden stond het dorp even op
zijn kop. In de tuin van een 81-jarige inwoner
lag namelijk een joekel van een Tweede Wereldoorlogbom. Vanzelfsprekend rukten politie
en Explosievenopruimingsdienst massaal uit
om het onding te verwijderen.
Het zal niet voor het laatst zijn dat media in
Duitsland berichten over dergelijk explosief
nieuws. Ditmaal echter kreeg het verhaal een
twist waardoor het wereldnieuws werd. Want
op het moment dat specialisten het gevaar van
nabij onderzochten, bleek dat een groenteman
meer raad zou weten met deze tienponder dan
zij: de bom bleek een courgette. Geen verwonderlijke vergissing, want deze vitaminebom vertoonde in kleur en lengte uiterlijke kenmerken
van een explosief uit WOII.
En nu wacht u een periode waarin u uw dorp
even op zijn kop mag zetten, Carnaval. Deze dagen wordt er niet gewerkt, maar gefeest. En tijdens deze carnavalsdagen geldt even niet “van
wie ben jij er een?”, maar bent u Trump, een
prinses of Super Mario. Of een courgette.
Een periode van omkering. Een gebruik dat
carnavalkenners toeschrijven aan een van de
voorlopers, de Romeinse Saturnalia. Meesters
werden slaven, slaven werden meesters, een
dronkenlap fungeerde als koning. De symboliek van het overdragen van de sleutel van het
dorp door ons college, die lijkt daar zeker op.
Al hoeft de ontvanger van mij, als wethouder
Zorg, geenszins dronken te zijn...
Tot zover de geschiedenisles. Maak er een fraai
feest van, keer alles om, doe eens gek, want
normaal doen we alle andere dagen van het
jaar genoeg, maar… beloof me één ding: Houd
tijdens de carnavalsdagen de Explosievenopruimingsdienst buiten de deur.
Alaaf!
Marga de Goeij, wethouder Cultuur
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Vrijwilliger bij toeval:

John Koene doet
meestal de deur dicht
Carnavalsvereniging De Theebukkers kan in de
carnavalsweek terugvallen op een grote schare
vrijwilligers.
Naaldwijker John Koene staat al ±11 jaar op de
vrijdagavond achter de bar met zijn vrienden.
“We zijn met een mannetje of 18, allemaal
vrienden van elkaar. Toen de carnavalsvereniging
tijdens de Bradelier verantwoordelijk werd voor
het bargebeuren stonden we daar een paar jaar
achter de bar. Tot de vereniging dat met eigen
leden ging doen. Toen is de vrijdagavond van
de carnavalsweek onze avond geworden. Onze
vriendenclub is ontstaan bij voetbalvereniging
RKSVM, daar hadden wij een vriendenteam.
Allemaal vrienden uit verschillende Westlandse
kernen met één verdwaalde Lierenaar: Theebukker Michel Wubben.”
John werd in de sporthal verantwoordelijk voor
de tap. “Jij regelt dat, werd er gezegd, maar ik
wist eigenlijk nog van niets. Ted Zeestraten en
Ton Dekker gaven me een zaklamp en zij hebben
in het donker uitgelegd waar de tanks lagen en
hoe ze open moesten.” De crew van de vrijdagavond werd aangevuld met twee Lierse dames.
“Na de laatste carnavalskraker gaan we gezellig
bij elkaar zitten want dan hebben we ook wel
dorst gekregen. Het komt dan goed uit dat we
niet meer hoeven te vegen,” zegt Koene met een
knipoog. “Ik zit bij het clubje wat het langst blijft
zitten en het licht uit doet. Daarna gaan we weer
met zijn allen op het fietsje naar huis.”

dag, dan kon John naar de optocht in De Lier. “Ik
stond op de kruising van de Sportlaan/Kijckerweg
toen auto’s door de optocht reden. Dat was gevaarlijk. Ik ben er met mijn pruik en carnavalsjas
voor gaan staan en begon het verkeer te regelen.
Een jaar later stond ik er weer, toen een motoragent er aan kwam. Dat kon allemaal niet wat ik
deed, zei hij, ik moest eerst maar verkeersregelaar worden. Dat heb ik dus gedaan.”
In het dagelijks leven runt Koene met twee anderen een administratiekantoor. Dat is een serieuze
baan. “De wijnfeesten in Duitsland, de braderie
in De Lier en Naaldwijk en de Carnaval, zijn dan
dé momenten om lekker uit de band te springen.”
John besluit: “Of ik in de verkeerde streek ben
geboren? Nee dat denk ik niet, daar ben ik misschien toch te nuchter voor!”

Op zaterdag is John er bij de optocht ook weer
bij. Koene vertelt dat hij jarenlang in het Zuiden
van het land Carnaval heeft gevierd. “We gingen
dan met 40-50 man, van vrijdagavond tot dinsdagnacht dweilen en daarna afsluiten met boerenkool met worst.” De zaterdag was een tussen9

Verenigingspraat
Van Rood naar Zwart

Na 16 jaar vol trots het rode fluweel van de Raad
van 11 te hebben gedragen was het dit jaar voor
Peter Holtkamp tijd die periode af te sluiten. Op
de vraag wat voor Peter het hoogtepunt was gedurende zijn Raad van 11 periode antwoordt hij “dat
is eigenlijk ieder jaar het passeren van de Hoofdstraat met de Prinsenwagen. Wat een mensen en
wat een blije gezichten!” De reden voor Peter om
op zijn hoogtepunt uit de Raad van 11 te stappen
is eenvoudig. “Een belangrijke regel binnen de vereniging is de jeugd de toekomst te geven en het
gevoel dat zij er bij horen. Door op tijd een stapje
opzij te doen zorg ik dat de verjonging in de Raad
van 11 doorgezet kan worden”. Het Rode fluweel
te ruilen voor het zwarte pak is voor Peter echter
niet het einde van het Carnaval. “Achter de schermen probeer ik mijn steentje bij te blijven dragen
binnen de vereniging, want als je het Carnavalsvirus eenmaal in je hebt, kun je dat niet gauw meer
loslaten”. Hij wil zijn opvolger nog een wijze raad
meegeven; “Pim heel veel plezier binnen de Raad
en probeer er maximaal van te genieten!”
3x ALAAF.

Nieuw Raadslid

Mijn naam is Pim Ammerlaan en ik ben inmiddels 25 lentes oud. Ik ben groot gebracht met
het vieren van Carnaval en ik had de termen
‘Alaaf’, ‘Polonaise’ en ‘De Theebukkers’ al snel
onder de knie.Nadat ik in 2016 mijn opleiding
Commerciële Economie heb volbracht, ben ik
5 maanden de wereld rondgereisd. Na Zuidoost Azië, Australië en Nieuw-Zeeland gezien
te hebben, was het de hoogste tijd om weer
naar huis te gaan. Veel langer kon ik ook echt
niet wegblijven, want ik wilde met Carnaval
meteen weer aansluiten in de polonaise!
Omdag ik al mijn hele leven met veel plezier
Carnaval vier, was het een fantastische eer
toen Sjaak Buijs mij benaderde om lid te worden van de Raad van Elf. Het enige antwoord
wat ik daarop kon geven, was een volmondige
‘Ja’. Ik heb er enorm veel zin in en ik kan niet
wachten tot Carnaval 2018 losbarst! Alaaf!
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Het laatste uur
Aan alle mooie dingen komt een eind, zo
ook aan het carnavalsjaar van Prins Marcus
Theelianthus van ’t Loo. Vlak voor de onthulling van de nieuwe Prins de Weijste uit het
Zuiden, onderging Prins Marcus Theelianthus van ‘t Loo zijn afgang.
Voordat het zover was werd hij uitvoerig bedankt door de nieuwe voorzitter Hans Schelling. Zijn vrouw Monique werd in de bloemetjes gezet, op deze manier werd zij bedankt
voor haar betrokkenheid en goede zorgen
voor Prins Marcus. Dat is toch heel belangrijk
tijdens zo’n druk en vermoeiend prinsenjaar.
Een Prins zonder vrouw is als een Theebukker
zonder steek. Zeker als het een Prins is waar
je tot in de late uurtjes welkom bent. Zijn afterbakkies waren beroemd. Ook was er een
grote hulde voor de kinderen Dennis, Robin
en Suzanne die het Carnaval met de paplepel
ingegoten hebben gekregen. Dat was ook te
zien aan hun mooie bijdrage aan de optocht
van dit jaar.
Na alle mooie woorden was het echt tijd om
Marcus af te serveren en hem af te rekenen
op zijn ‘misstapjes’ die hij het afgelopen prinsenjaar heeft begaan. Op ludieke wijze werd
hij afgevoerd. De uitbater van De Rank had de
bui al zien hangen en had zijn vloer met karton en plastic beschermd. Het zou wel eens
een smeerboel kunnen worden! Marcus was
een uitgebloeide zonnebloem waarvan het
zaad weer in de grond ging. Met water en
mest ontkiemde een nieuw plantje. Symbolisch werd zijn prinsenjaar afgesloten en tegelijkertijd diende zich een nieuwe rol aan in
de vereniging, nadat hij door de nieuwe Prins
de Weijste uit het Zuiden met drie slagen van
de scepter werd opgenomen in het prinsenconvent.

17

Vertrouwde gezichten
bij de ingang van de sporthal
“Ze halen van alles uit om op zaterdagavond
binnen te komen,” zegt Peter van den Akker.
“Haha, maar het blijft altijd gezellig bij de ingang van de sporthal,” voegt Ron Persoon er
aan toe. Twee vrienden die sinds jaar en dag de
toegangskaarten controleren in de sporthal aan
het woord.

de trekker voor de Prinsenwagen. “Voormalig
chauffeur Koos Schram kwam een paar jaar geleden naar me toe omdat hij met rugklachten zat.
Binnen de carnavalsvereniging was er niemand
die tijdens de Optocht de mogelijkheid had om
te rijden, omdat ze allemaal al een taak hebben
op die dag. Superleuk en dan vooral rijden door
de Hoofdstraat dat is machtig mooi, hét hoogtepunt van de Optocht.”
Na de feesten sluiten De Theebukkers het Carnaval af met de medewerkersavond op dinsdag. Dit
is een feest samen met de vrijwilligers in De Ark.
Ron en Peter zijn er dan natuurlijk ook bij. Peter:
“Het is leuk om dan nog even na te praten met
elkaar, terwijl er nog gefeest wordt. Om middernacht wordt dan het Carnaval op ludieke wijze
begraven.” Ron: “Dat is een apart moment. Het
is even stilstaan bij de afgelopen dagen. Maar
gelukkig wordt dan niet veel later het nieuwe
Carnaval weer geboren.”
Het laatste
woord is voor
Peter: “… en
daar zijn wij
volgend jaar
gewoon weer
bij!”

Peter liep al in veiling Westerlee ’s nachts wacht
in en rond de loodsen waar Carnaval werd gevierd,, want er was nog geen security. Als vrijwilliger verhuisde hij mee van de veiling naar
Vreeloo. “Toenmalig voorzitter Geert van der
Hoeven had ik gevraagd of er voor mij ook wat
was te doen in de sporthal. Ik moest even in de
wachtkamer, maar toen er iemand ziek was geworden werd ik gelijk gebeld. Vanaf dat moment
ben ik er elk jaar bij geweest.”
Ron volgde een paar jaar later. “Ik kende Peet
van het touwtrekken in de kas. Op een gegeven
moment vroeg hij of ik wilde helpen. Ik vond dat
zo gezellig en hou sindsdien de dagen van het
Carnaval vrij voor de Theebukkers.” De mannen
zorgen er zelf voor dat zij voldoende mankracht
hebben op de piekmomenten. “Het is spitsuur
tussen tien en elf,” zegt Ron. “Dan moeten binnen een uur zóveel mensen naar binnen! Maar
we zijn goed op elkaar ingespeeld. En de samenwerking met de security is ook heel goed.” Peter
voegt er aan toe: “Als het nodig is haal ik mijn
zoon erbij, die loopt toch binnen in de sporthal.”
Peter is sinds twee jaar ook de chauffeur van
21

11 Vragen...
aan de vrouw van de Prins:
1. Monique, vertel eens over het moment
dat Marco gevraagd werd Prins te worden?
Ronald had al een paar keer gebeld tijdens
onze vakantie. Dus Marco ging na de vakantie
bij hem langs. En toen moest hij overleggen
met mij. Ik was even stil, nu gaat het dus echt
gebeuren! Marco wordt Prins Carnaval!
2. Waren jij en de kinderen meteen
enthousiast?
Ik moest even wennen aan het idee. Dochter
Susanne vond het eerst even apart. Maar omdat haar vader ervan genoot, genoot ze zelf
ook. Zoon Dennis zei: “Laat maar komen, ik
ben benieuwd!” Overal waar de kinderen bij
konden zijn, zijn ze erbij geweest.
3. Hoe verliepen de voorbereidingen?
Ik moest zorgen dat de witte broeken gewassen en gestreken waren. Zaterdag tijdens
Carnaval was het hectisch, toen stond ineens
Fleur van de WOS voor de deur! De kinderen
hielpen gelukkig daar waar nodig mee.
4. Hoe was het om met het geheim rond te
lopen en je mond te houden?
Zelfs de kinderen wisten het niet. Tegen iedereen kon ik goed mijn mond houden. We
hebben het op de 11e pas aan de kinderen
verteld. Wij gaan meestal met mijn schoonzus, zwager en een paar vrienden naar de
11e van de 11e. Toen Marco uit het attribuut
kwam als Prins waren zij dus erg verrast!’
5. Wat vond jij een leuk en bijzonder
moment als vrouw van de Prins?
Woensdagavond opgehaald worden en dan
in ‘De Rank’ ontvangen worden door de
Theebukkers en hun vrouwen. De maandagavond was ook geweldig! Op die grote stoel
tijdens het eten kijken hoe iedereen erbij zit.
Een heel bijzonder moment was ons bezoek
aan ’t Anker. Hier was mijn moeder ook bij en
zij genoot zichtbaar. Een bakkie koffie, advocaatje en mee in de polonaise. Genieten!
6. Was er ook een minder leuk moment of
een blooper?
Soms voelde ik me een buitenstaander. Ik
wilde graag creatief bezig zijn en meedenken. Vooral het opbouwen van de carnavalskar heb ik gemist dit jaar. Blooper: Door alle

drukte had ik niet aan geld gedacht. Toen we
in de Sporthal wilden lappen met de vrienden,
was ik mijn geld vergeten en moest ik lenen van
mijn kinderen.
7. Wat vond je van de optocht?
Doordat ik zelf mee deed met de optocht heb
ik helaas niet alle karren kunnen zien. Het was
wel gaaf dat er zoveel vrienden en familie meededen en dat we ook nog in de prijzen vielen!
8. Welk thema was het leukst?
Hok ’t Loo natuurlijk!
9. Hoe heb je de maandagavond beleefd?
Toen ik omhoog werd getild, vond ik het even
eng, maar het was een geweldige belevenis.
10. Waren jullie samen snel uit de naam en
het attribuut?
Wij wilden iets met een zonnebloem en onze
kwekerij. Dat is duidelijk naar voren gekomen
in de Prinsennaam (Marcus Theelianthus van ’t
Loo) en in het attribuut.
11. Wat wil jij de vrouw van de volgende Prins
meegeven?
Geniet en beleef alles mee, waar mogelijk met
het héle gezin!
25

In Memoriam
In het afgelopen jaar zijn de Theebukkers opgeschrikt door het overlijden
van twee rasechte Theebukkers.

Geert Dukker

Allereerst overleed afgelopen voorjaar het oudste actieve lid Geert Dukker.
Vele decennia was Geert betrokken bij de vereniging. Eerst als lid van de
Raad van 11 en later als lid van het Raadsconvent.
Geert was een maatschappelijk betrokken man, gezien ook zijn jarenlange inzet voor het Lierse Oranjecomité. Heel lang was Geert nog aanwezig
bij de opbouw van de feestzaal voor het Carnaval in Vreeloo en de Rank, alleen liet zijn gezondheid het de afgelopen jaren het steeds meer afweten en
moest hij ook dat overslaan. Geert overleed op 6 maart jongstleden na een
werkzaam leven op 87-jarige leeftijd.

Leen Overvliet

Begin oktober bereikte de Theebukkers het bericht dat Leen Overvliet was
overleden. Leen was in 1974 als Lieronard van Westerleen Prins van de Theebukkers. Na 23 jaar actief te zijn geweest verliet hij in 1996 de vereniging.
Op de reünie ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan in 2013 was hij nog
samen met zijn vrouw Corrie aanwezig en vertelde hij aan iedereen die het
ook maar wilde weten over wat een geweldige tijd zij samen hadden beleefd bij de Theebukkers. Oudere leden weten nog heel goed dat in huize
Overvliet vaak de avond werd afgesloten, het werd meestal nachtwerk...
Het ‘afterbakkie’ bestond in die jaren dus ook al! Leen was geruime tijd ziek
en heeft uiteindelijk op 9 oktober de ongelijke strijd verloren.

Nieuw bloed in het bestuur
Als vertegenwoordiger voor de Raad van 11 kwam
Sjaak Buijs in 2011 in het bestuur en was sinds 2014
vicevoorzitter. Sjaak stond vooral voor het in stand houden van de tradities en structuren. Hij bewaakte daarin
de grenzen strikt. Door zowel het creatieve als zakelijke inzicht van Sjaak heeft hij met het bestuur mooie
doelen en projecten voor de vereniging verwezenlijkt.
Sjaak verlaat nu het bestuur en wenst hen veel succes,
hij blijft zich met hart en ziel inzetten voor de vereniging vanuit de Raad van 11.
Na een jaar snuffelstage is Jeroen van Ruijven dit jaar
officieel toegetreden als lid van het bestuur. Jeroen
was in 2003 Prins Jeronimus van Kickert tot Kijckert en
sindsdien nauw betrokken bij de Theebukkers in diverse commissies. Jeroen was vele jaren als presentator
hét gezicht van het tienercarnaval.
Jeroen is tevens gebombardeerd tot vicevoorzitter, een
rol die hem op het lijf geschreven is. Met de komst van
Jeroen is het bestuur weer compleet.
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Van ons...
...voor jullie

66

66

66

66

66

rd

ag

6

ju

li
2

01
9

66

te

66

66

66

Za

6

6

31

36

N

IE

S

N
ER

a20g
V2 frijd
ebruari 18
al
v
a
rn
a
Tienerc
9.0 0 uur
Z a a l open: 1
0 uur
r - Einde 2 2.3
u
u
0
.3
9
1
begin

met DJ’s
an
eenm
V
b
o
R
&
el
Wess
acht
En de talentenj
alent’
t
got
s
kker
’bu
6 tot 15 jaar
groep
f
a
n
a
v
Leeftijd:
sumptie
,50 incl. 1 con
2
€
:
ng
a
be
toeg
aakte gardero
ew
b
,
verplicht verkleed

Rank’
e
‘D
m
u
partycentr
a 80
voor kaartverkoop

37

zie pagin

Prins de Weijste		
“Begin oktober gaan wij een weekend weg met de
familie. Bij het uitladen van de spullen word ik gebeld. In mijn telefoonscherm staat Leo van Holstein,
die kan maar voor één ding bellen gaat er door mijn
hoofd. En ja hoor, na wat over en weer gepraat,
kwam de vraag of ik de nieuwe Prins van de Theebukkers wil worden. Ik heb een paar dagen bedenktijd gevraagd en samen met Willeke tijdens het
weekend al de nodige voorpret gehad, terwijl de
familie niets doorhad. Maandag geantwoord dat ik
graag de nieuwe Prins van de Theebukkers wil zijn.

40

Voor de mensen die mij niet kennen, ik ben Maurice
Weijs, 47 jaar, geboren en getogen in een tuindersgezin in Horst. Ik heb ook nog een broer Robert. Tijdens de lagere en middelbare school in Horst heb
ik ieder jaar uitgebreid Carnaval gevierd en met
vrienden meegedaan aan de optocht. Daarna ben
ik de Middelbare Tuinbouwschool gaan doen en
heb ik voor het eerst kennis gemaakt met het Westland door er stage te lopen. Vervolgens heb ik, als
één van de laatste lichtingen dienstplichtigen, mijn
diensttijd nuttig doorgebracht als VN-militair in Sarajevo. Na mijn diensttijd stond ik voor de keuze:
thuis in het bedrijf gaan werken of wat meer ervaring opdoen. Ik koos voor het laatste en ben gaan
werken in de paprika’s bij Willem van der Knaap aan
de Laan van Zeestraten. In die tijd ontmoette ik Willeke, we zijn gaan samenwonen en later getrouwd.
We hebben drie kinderen: Bram 15 jaar, Julia 11 jaar
en Stijn 9 jaar. Ik ben tuinder van beroep en ik teel
snoeptomaten in De Lier en Brielle.
We gaan graag op skivakantie met het gezin, wat
superleuk is. Verder pak ik graag de racefiets en
speel een potje tennis op ’t Loo, maar de derde
helft is zeker zo leuk.
De tijd tot de 11e van 11e is wel spannend, alles
in orde maken en je kan het er maar met een paar

uit het Zuiden
mensen over hebben. Op de dag zelf de kinderen
en familie inlichten, die dan enthousiast reageren.
‘s Avonds de zaal in, met de vrienden een biertje doen en een beetje dollen wie het zal worden.
Tijdens de afgang van Prins Marcus loopt de spanning al aardig op, maar het lukt mij toch vrij makkelijk om ongezien de zaal te verlaten en naar de
artiesteningang te gaan. Daar staan Jeroen, Leo en
Ed al klaar om mij en de familie op te vangen. Ook
Alphons kwam nog even langs voor een vlog voor
het AD.
Pak aan en steek op, een biertje en een praatje met
de familie en de wijze heren van de Theebukkers.
Een paar minuten na 23.00 uur het attribuut in. Het
attribuut, een eikenhouten wegw(e)ijzer is een verwijzing naar mijn achternaam Weijs en vernoemd
naar het Limburgs Volkslied “Waar in ‘t bronsgroen
eikenhout”. Daarop staan verschillende carnavalsdorpen en steden vernoemd, waaronder mijn geboortedorp Horst (in carnavalstijd Dreumelrijk).
Dan is het zover en word ik door de Raad van 11 de
zaal ingereden. Dan is het aftellen van 11 naar 1 en
kom ik uit het attribuut, alle positieve reacties uit de
zaal zijn geweldig, in de polonaise word ik aan alle
kanten gefeliciteerd. De spanning is weg en het feest
barst los. Daarna het podium op voor het officiële
gedeelte, ook Willeke, Bram, Julia en Stijn komen
erbij.
Ik mag mij voorstellen en mijn prinsennaam bekend
maken, die luidt: ‘Prins De Weijste uit het Zuiden’.
Tevens mocht ik het thema van de optocht bekend
maken: ‘Op de Tocht’.
Als trotse Prins nodigen wij jullie uit om er een leuke en gezellige Carnaval van te maken, met veel lol
en plezier. En vergeet niet: het is een kwestie van
geduld voordat het Westland Limburgs lult.“
Alaaf! Prins de Weijste uit het Zuiden.
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Woensdag
7 februari 2018

Het Kleine Café
aan de Lee
met

Total Toets XL

en diverse gastoptreden
Dweilorkest De

Knotwilgen

s

zaal open 20.00
uur
BEGIN 20.30 uur
- Einde 23:59 uur
Leeftijd 18+
toegang € 5,-

Gratis voor de

vrienden van de

partycentrum ‘D

Theebukkers

e Rank’

voor kaartverkoop
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9 februari 2018
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westlands carnaval

Goud met een zachte G
zaal open 21.00 uur
begin 21.30 uur - Einde 01.30 uur

met
Anderkovver

DJ Rob Veenman
Dweilorkest De knotwilgen
Leeftijd 18+
legitimatie verplicht
toegang: € 15,00 incl. garderobe

sportcentrum ‘vreeloo’
Voor kaartverkoop zie pagina 80
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Meedoen aan de optocht: jong geleerd is oud gedaan

Marco van Etten, vorig jaar als Marcus Theelianthus van ’t Loo Prins der Theebukkers,
zag de Optocht in 2017 eens een keer van een andere kant.
Jarenlang was hij met zijn gezin, familie en Odis een trouwe deelnemer aan de Optocht, maar nu ho
alleen aanwezig te zijn. Het was een jaar met een keer niet avond aan avond werken aan een ludiek
atie voor de Optocht. Nee, hij hoefde slechts op zijn praalwagen te stappen, om de deelnemers voo
te zien komen, om daarna op de Prinsenwagen met zijn Raad van 11 door het dorp te trekken. Verv
gens overzag hij vanaf grote hoogte de Hoofdstraat waar het zwart van de mensen zag. Hij ervoer
toen hetzelfde wat al zijn voorgangers ondervonden. “Het was echt een kippenvelmoment toen
we de Hoofdstraat op draaiden! Wat een mensen!”, exact dezelfde schaarse woorden die ook
een jaar eerder door Flip ‘Horecus van Lierichem’ van Adrichem gesproken werden. Het is
niet voor niets dat voor vele Prinsen en deelnemers de Optocht het hoogtepunt van het
Carnaval is.
Na de 11e van de 11e werd Marcus weer gewoon Marco en maakt hij nu officieel
als lid deel uit van de carnavalsvereniging De Theebukkers. Daar heeft hij de
draad weer opgepakt en werd hij de afgelopen maanden regelmatig in ’t Bukkie gespot om mee te helpen bouwen aan de Prinsenwagen voor Prins de
Weijste uit ’t Zuiden. Thuis langs het kanaal hebben zijn kinderen het
stokje overgenomen en in de schuur bij zijn tuin hebben zij afgelopen tijd gewerkt aan hun nieuwe inzending. Alles met als doel de
1e prijs van vorig jaar te prolongeren. Je ziet het maar weer
‘meedoen aan de optocht: jong geleerd is oud gedaan’.
Overigens waren zij niet de enigen die in de schuur bij
Kwekerij ‘t Loo bouwden, want al jaren vinden diverse
deelnemers onderdak bij de Van Ettens...

PT

Hulp nodig?
Deelnemers lopen soms tegen grote en
kleine problemen aan: een creatieve
blokkade, geen ruimte om te bouwen
of de zoektocht naar een wagen
of platte kar, die niets heeft
opgeleverd. Schroom niet
en neem contact op met
de Optochtcommissie
van de Theebukkers.
Wellicht kunnen
wij iets voor
jullie betekenen.
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CH

‘UT TOCHIE’

oefde hij
ke creorbij
vol-

Vertrek vanaf
sportcentrum ‘VreeLoo’

om 12.45 uur

TO

Route: veilingweg, kerklaan,
bleijenburg, hoofdstraat,
sportlaan, veilingweg.

Thema:

‘Op de tocht’

Meedoen aan de groots te,
moois te, leukste en gezelligste
optocht van het Westland?
Meld je nu aan via em ail:
optocht@theebukkers.nl
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zaterdag
10 februari 2018

familiecarnaval
zaal open: 14.30 uur
Begin: Na de optocht - Einde 18.30 uur

met:
kinder-Entertainment

Peet Vermeulen

DJ Remco ROeleveld
Prijsuitreiking optocht
alle leeftijden
toegang: € 1,00

Sportcentrum
‘Vreeloo’
kaarten zijn te koop aan de zaal
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ZATERdag
10 februari 2018

Westlands carnaval

De ‘Onweijste’ Editie
zaal open 21.00 uur
begin 21.30 uur - Einde 01.30 uur
met:

DJ Maurice ‘carnaval on tour’
Diverse showacts
streetband De Herriemenie
Leeftijd: 15+
legitimatie verplicht
toegang: € 15,00 incl. garderobe

sportcentrum ‘vreeloo’
voor kaartverkoop zie pagina 80
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De Theebukkers trekken het niet langer. Een heel weekend Carnaval vieren heeft d
achtergelaten in de lichamen en op de gezichten van de Theebukkers. Het is daaro
ontspannen en te genieten van een avondje verwennerij.

Gelukkig heeft de Weijste uit het Zuiden een neusje voor zachte genoegens en me
servering gedaan op Vakantieveiling Westerlee. Een elf-sterren-hotelarrangement in
luxueuze resorts in het Westland voor 250 personen all-inclusive. De vouchers liggen
vermoeide carnavallers overhandigd te worden, dus pak je koffer en maak gebruik v
bieding zolang de voorraad strekt. Voor € 20,-- een compleet verzorgde avond in ons
en u kunt gebruik maken van alle faciliteiten die het goed verzorgde complex te biede
Bovenop de zachte grond van het Domplein ligt ons hotel, verscholen in het grauw
de Lierse natuur. Op zoek naar ontspanning? Met het prachtige uitzicht vanaf de li
weide over de kabbelende Lee bent u precies op de juiste plaats. Combineer een
weekendje carnavallen in de Vreeloohal met cultuur en bezoek de nabijgelegen
dorpjes. Zo ligt Bukkersgat op een bierworp afstand van het hotel. Geniet in
dit historische tuinbouwdorp van zowel cultuur als van een heerlijk terrasje
voor een hapje en drankje. Meer interesse in een grotere stad, breng
dan een bezoekje aan de gezellige binnenstad van Horst.

A

A

Bent u op zoek naar een compleet verzorgde dag met een nachtje weg, kies dan voor één van de hotelarrangementen. Een
arrangement met diner of een behandeling naar keuze,
alles is mogelijk! Er kunnen maximaal 11 arrangementen per persoon geboekt worden. De arrangementen zijn altijd inclusief entree voor het wellnessresort, dus dit hoeft niet apart aangeschaft te
worden.
Bij het hotel is ruime parkeergelegenheid met valet-parking, bagageassistentie, welkomstdrankje, spa,
handdoekservice, entertainment, massage, relaxbaden,
maaltijden verzorgd door
sterrenkoks en nog
veel meer.
Het lijkt bijna
te mooi om
waar te
zijn.
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A

diepe sporen
om tijd om te

MAANdag
12 februari 2018
HOtel&Resort

A

N

D

et één muisklik een ren één van de meest
n klaar om aan de
van deze aanluxe hotel,
en heeft.
w van
ig-

‘HolliLee inn’

zaal open 19.30 uur - begin 20.00 uur
Eten 20.30 uuR - einde 01.30 uur

DJ Rob Veenman
Dweilorkest De Knotwilgen
leeftijd: 18+
Toegang: € 20,00 incl eten

partycentrum ‘De Rank’
Voor kaartverkoop zie pagina 80
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Ook dit jaar kun je weer leuke prijzen winnen met deze prachtige kleurplaat voor jong en oud!
Kleur hem in en win! Inleveradressen vind je op pagina 80. 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

Kaartverkoop

Puzzel:

Zoek de ontbrekende letters uit de advertenties
en vind de slagzin! De oplossing van deze puzzel
en de kleurplaten kunt u vóór 2 februari 2018
inleveren bij:
Ton Dekker, Hofzicht 24
Jeroen van Ruijven, Kijckerweg 55
Drukkerij Picom, Rembrandtstraat 13
Jeroen Louwers, Reigerlaan 107
Hans Schelling, Van Hamalstraat 5
of per mail op info@theebukkers.nl

Op maandag 22 januari 2018 wordt er een begin
gemaakt met de kaartverkoop voor alle Carnavalsfeesten. Er is dan een speciale voorverkoopavond
in De Ark, Van Rijnstraat 2, De Lier. Van 19.00 uur
tot 20.30 uur kun je hier terecht voor toegangskaarten voor alle feesten.
Online ticketverkoop
Tevens kun je vanaf 22 januari op de Theebukkers
website www.theebukkers.nl terecht voor de online ticketverkoop voor het Westlands Carnaval op
9 februari ‘Goud met een zachte G’ en 10 februari
‘De ‘Onweijste’ Editie’.
Voorverkoopadressen
Een dag later, dinsdag 23 januari start ook de voorverkoop op de bekende adressen:
• De Lier: Cafetaria de Eethoek, Slagerij De Bruin
• Den Hoorn: Paul Willemsen Tweewielers
• Naaldwijk: De Bladwijzer
• Maasdijk: Boer Salades
• Monster: Flower Art

Foto’s

De foto’s in dit blad zijn gemaakt door Ronald Bakker,
Herman Hertsenberg, Frank Keijzer, Shane McCoy, Hans
Schelling en Vakfotograaf Q.
Wist u dat de foto’s de dag na het feest al te bekijken
zijn op www.theebukkers.nl? Volg de Theebukkers ook
op Facebook en Twitter: @theebukkers

Huisregels:

• Geen drank op de dansvloer en alcohol vanaf 18 jaar!
• Van de speciaal ingerichte rookruimtes moet u
gebruik maken als u wilt roken tijdens de feesten!

Vriend van de Theebukkers?
Meld je via ledenadministratie@theebukkers.nl aan als
‘Vriend van de Theebukkers’ en profiteer van korting op
aanschaf van toegangskaarten. Als ‘Vriend’ heb je gratis
toegang tot De Rank op woensdag 7 februari bij ‘Vrienden
van de Theebukkers Live’ en op de 11e van de 11e!

Kraamvisite

De Theebukkers bezoeken tijdens Carnavalstijd de jongstgeborenen van ’t Bukkersgat. Laat het ons weten via email
info@theebukkers.nl en wij komen u graag feliciteren.

			
			

Wij wensen iedereen
heel veel plezier
bij De Theebukkers in 2018.

			

Willeke, Bram, Julia en Stijn en
Prins Maurice de Weijste uit het Zuiden
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