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VAN DE BESTUURSTAFEL: 

Carnaval 2017/2018 is al 
weer aardig op weg. 

Het nieuwe prinsenpaar 
Prins Cor en prinses Riet 
hebben al een bijzonder 
druk programma achter de 
rug……………..en er staat hun 
samen met alle 
Gaapstokken nog een 
fantastisch programma te 
wachten. 

Om alle EXTRA activiteiten 
rondom het jubileumjaar 
goed op poten te zetten 
heeft het bestuur een 
aantal vaste clubmensen 
benadert om plaats te 
nemen in de 
jubileumcommissie. Zij zijn 
in maart van start gegaan 
met de eerste 
voorbereidingen op diverse 
activiteiten voor de 
vereniging en de we kunnen 
nu al terug kijken op 2 
bijzondere zaken tw: 

- Carnavalskrant 
- Reunie  

De carnavalskrant waarbij, 
zeer zeker door het 
jubileum, wordt 
teruggekeken op de 
afgelopen 43 jaar is een 
groot succes geworden. 

Huis en huis is de krant door 
veel van onze leden vanaf 
13 november 2017 rond 
gebracht waarvoor onze 
dank aan alle lopers. 
 
Zondag 7 januari 2018 was 
wel een heel bijzondere dag 
tw. REUNIE / 
NIEUWSJAARSRECEPTIE in 
de Gewoonste Zaak, de 
roots van de vereniging. 
Mede door alle publiciteit 
die gezocht werd was de 
belangstelling voor deze 
middag groots te noemen 
en kan men met veel 
tevreden gezichten 
terugkijken op een geslaagd 
evenement. 
 
De wijze waarop de 
jubileumcommissie haar 
voorbereidingen heeft 
getroffen en uitgewerkt 
kreeg volop waardering van 
alle bezoekers 
 
Naast de vele “uit” 
activiteiten die ons de 
komende weken staan te 
wachten gaan we ons ook 
richten op het drukke 
weekend van 26 t/m 28 
januari 2018 
 

  
Prinsenbal 26-01-2018  
 
Liefst 18 verenigingen 
hebben zich aangemeld 
voor het Prinsenbal en 
vanaf 19.30 uur zijn de 
deuren geopend om alle 

gasten te ontvangen bij FC 
Lisse. Een vol programma 
met artiesten, blaaskapellen 
en een tombola. 
Het prinsen café zal iets 
anders van opzet zijn dan 
voorgaande jaren, doch dat 
mag dan ook wel in het 
jubileumjaar 2018. 
 

 
Kidzfestijn 27-01-2018 
Kidzfestijn zal deze middag 
weer gaan los barsten. . 
Veel verkleden kinderen die 
samen met hun ouders 
kwamen naar de feestelijke 
hal zullen komen. Deeze 
middag staat natuurlijk in 
het teken van Prins Owen 
en Prinses Anouk.  
  
Avondje uit 27-01-2018 
Jaarlijks lukt het om een 
goed programma neer te 
leggen met dit jaar: Slamm, 
Maan en Anita Meijer. 

 
Winterfeest 28-01-2017 
De zondagmiddag staat in 
het teken van het 
carnavalsfeest van de 
Zevensprong. 
 

 
 
 



    ’T GAAPERTJE 
Januari 2018 

2 
 

 

AGENDA: 

Zaterdag 13 januari 2018: 
Hollandse Avond Hillegom     

Verzamelen om 19.45 uur 
bij Paul Randsdorp of om 
20:30 uur ingang van Indoor 
Paintbal Hillegom 

Zondag 14 januari 2018: 
Dansmariekefestival 
Noordwijkerhout De Schelft 
van 12 – 17 uur 

Zaterdag 20 januari 2018: 
Uitje jeugdprinsenbal 
Dwergkonijnen De Zilk 
aanvang: 19:00 uur 

Zaterdag 20 januari 2018: 
Uitje Plasduikers (Duits 
feest) te Langeraar 
Aanvang: 20:30 uur 
Verzamelen: 19:30 uur CAFE 
Met de bus samen met de 
Saksen wordt er gereisd. 
Kosten pp €  10,- 

Zondag 21 januarii 2018: 
Duikersdansfestival bij de 
Plasduikers 

Vrijdag 26 januari 2018: 
Prinsenbal van de 
Gaapstokken. De deuren 
zullen om 19.30 uur 
geopend zijn en het feest 
barst om 20.30 uur los. 
Aanwezig zijn voor 
ontvangst e.d. 19:00 uur 

Zaterdag 27 januari 2018: 
KIDZfestijn in sporthal FC 
Lisse zaal open 12.45 uur en 
feest is van 13.00-16.00 uur 

Zaterdag 27 januari 2018:   
Avondje uit met Maan,  
Anita Meijer en SLAMM 

Waar: Ter Speckehal, 
Speckelaan 1, Lisse 

Zaal open: 20.00 

Aanvang: 20.30 uur 

Zondag 28 januari 2018: 
Midwinterfeest 
Zevensprong van 13.00 tot 
16.30 uur 

Zaterdag 3 februari 2018: 
Kindercarnaval               
Waar: Engelenburcht 
(Speeltuin de Kindervreugd) 

Zaal open: 14.45 

Aanvang: 15.00 

Entree is gratis 

Zaterdag 3 februari 2018: 
Carnavalsmis: Waar: H.H. 
Engelbewaarderskerk 

Aanvang: 19.00 

Zaterdag 3 februari 2018: 
Feest: Ingonito  
Waar: Cafe-Restaurant de 
Engel 

Aanvang: 20.30 

Entree is gratis 

Vrijdag 9 februari 2018: 
Lichtjesoptocht Noordwijk 
vanaf 19:00 uur 

Zaterdag 10 februari 2018: 
Sleuteloverdracht 
Gemeentehuis 10.00 uur 
aanwezig zijn: 09.45 uur 

                

Zaterdag 11 februari 2018: 
Optocht Sassenheim 
start:12:30 uur 

Zaterdag 11  februari 2018: 
Optocht Lisse                    
start Gewoonste Zaak  
15:00 uur. 

Na afloop rond 17:30 uur 
prijsuitreiking De 
Gewoonste Zaak. 

……….daarna………. 

Zaterdag 11 februari 2018: 
Bekendmaking 
Boerenbruidspaar. Start van 
het programma: 18.30 uur 
in zaal DE GEWOONSTE 
ZAAK 

Zondag 12 februari 2018: 
Optocht de Zilk 

Zondag 12 februari 2018: 
Duitse Boerenbruiloft         
De Gewoonste Zaak 

Zaal open : 15:30 uur 

Aanvang: 16:00 uur 
(kaartverkoop 18 januari  
bij Het Cafe 19.30 tot 21.00 
uur) 

Dinsdag 13 februari 2018:  

 Senioren boerenbruiloft 

Waar: Woonzorgcentrum 
Berkhout 

Aanvang: 15.00 

Kaartverkoop á €12, start op 
1 februari 2018 om 10.00 
uur woonzorgcentrum 
berkhout 

VOL=VOL 
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Dinsdag 13 februari 2018:  
SLOTBAL Carnaval 

LEF 

Aanvang: 20.30 uur 

 

ALLE aanvangstijden zijn 
onder voorbehoud. 
Wijzigingen hierin zijn 
mogelijk. 

 


