
DE GESCHIEDENIS VAN THEIKE D'N EZEL 

 

Theike D'n 1ste is in 1975 geschonken aan 
Carnavalsvereniging Dun Ezelskop. Door Ut 
Ezelsköpke tijdens het 22 jarig jubileum van Dun 

Ezlskop. Theike D'n 1ste is in 1990 gestorven. 
 

Het bestuur van Dun Ezelskop gaf opdracht om een 
nieuwe ezel te kopen. Onwetend zijnde van een 
traditie. Toen het bestuur van Ut Ezelsköpke dit ter 

oren kwam namen zij contact op met Dun Ezelskop 
en deelden mee als er een nieuwe Ezel gekocht 

moet worden doet Ut Ezelsköpke dit.  En wordt de 
nieuwe ezel volgens traditie ontstaan in 1975 

geschonke aan Dun Ezelskop. Met de verplichting of het een vrouwelijke of een 
mannelijke ezel is, maakt niets uit. Als het dier de naam Theike maar draagt. 

 
De naam Theike is ontstaan omdat de volgende persone allen Thei heten. 
1ste Ezelsdrijver c.q. verzorger hete Thei Ummenthun. 
2ste Ezelskdrijver c.q. verzorger hete Thei Everts. 

En de toenmalige Vorst hete Thei Phoet. 
Vandaar dat het vanzelfsprekent was dat de Ezel Theike kwam te heten. 

 
Theike d'n 2de 

Theike D'n 2de is op 28-06-1991 geboren bij de Fam. Janssen 

in America. Maar al voor zijn geboorte, tijdens een feest van 
de oud prinsen aldaar is hij door Vorst Thei Verheijn 

besproken, en heeft hij de Ezles comm. hier van op de 
hoogte gebracht. Op 15-jun-1991 heeft de Ezels comm. Ton 
Saris en Nel Huys-Mart Versleyen een bezoek gebracht bij 

de Fam. Janssen en Theike D'n 2de gekocht voor Fl 750,- . 
Op 01-nov-1991 is Theike opgehaald door de Ezels comm. 

en de voorzitter van Ut Ezlsköpke. Frank Wintels die hem 
namens Ut Ezelsköpke heeft betaald en volgens  traditie 

geschonken aan D'n Ezelskop. Theike D'n 2de vond zijn 

nieuwe thuis bij de Fam. Versleyen op het Hoogbroek. 
 

 
Per 15-okt-1993 had Theike D'n 2de zijn nieuwe thuis bij Hay 
Cox, op de Klassenweg 34. De jaarlijkse pacht voor 

huisvestiging van  Theike bedraagd 1 slof caballero, te 
voldoen op ..... Even als de stroomkosten van het schrik 

apparaat, en indien nodig geweest de stroom kosten van de 
regen installatie. Inmiddels heeft het dagelijks bestur 
afgesproken, dat de onkosten voor het onderhoud van 

Theike's onderkomen voor rekening komen van de 
carnavalsvereniging Dun Ezelskop. Incl. onderhoud van de 

weide - afrastering - snoeien en versnipperen van de wilgen 
e.d. Op 07-sep-1997 is Theike D'n 2de ingeschreven in het 
Ezelsstamboek. Een idee van de toenmalige prins Piet de VI 



(Minten). Met de verplichting dat iedere nieuwe Prins de jaarlijkse contributie van 
Theike betaald.  
Theike D'n 2de is op 18-sep-2003 gestorven. 

 
  Theike D'n 3de. 

Theike D'n 3de is op 04-mei-2002 geboren bij de Fam. Daemen in Someren-Eind. En 

op 08-okt-2003 gekocht door de comm. Theike voor de prijs van € 350,-. Op 11-okt-
2003 is Theike opgehaald door de comm. Theike en wilbert Linders, als voorzitter 
van de Ezelsköpke, en zoals beloofd natuurlijk ook betaald. En volgens traditie 

wederom geschonken names Ut Ezelsköpke aan Dun Ezelskop. 
 
Theike als mascotte van de Carnavalsvereniging Dun Ezelskop 

Theike wordt als mascotte ingezet bij de volgende activiteiten: 

- Tijdens het prinsenbal 
- Op maandag na het prinsenbal tijdens het open huis bij de prins 
- Op carnaval's maandag voor de foto reportage bij de prins thuis 

- Op carnaval's maandag tijdens de optocht loopt Theike voor de prinsenwagen 
Verder begeleid Theike het prinselijk trio met haar gevolg naar het jaarlijkse B.C.L. 

treffen en andere activiteiten b.v. receptie's e.d. dit regeld de Vorst. Theike kan ook 
ingezet worden voor vervoer per wagentje, en e.v.t. als tweespan, samen met zijn 
vriendin Jet. Eigendom van de Fam. Verheyen , Klassenweg.  Dit is tevens ook 

Theike D'n 3de huidige logeeradres. Theike wordt nooit uitgeleend of ingezet voor 
commerciële activiteiten. 

 
De Huidige Comm. Theike Bestaat uit: 

Sjeanne en Hay Verheyen en Ben Janssen  

jan 2010 bron  website d´n Ezelskop 


