’T GAAPERTJE

April 2018

een gezellig avond de
verschillende foto’s zijn
weer te vinden op de site!
Seizoen van de
Jeugdprinses in het kort:
VAN DE BESTUURSTAFEL:
De eerste
bestuursvergadering onder
leiding van de kersverse
voorzitter Rob vd Poll heeft
al plaats gevonden.
Verschillende commissies
hebben al rond de tafel
gezeten voor de evaluatie
punten. Hieruit zullen we
met elkaar de punten
bespreken en zorgen voor
nog mooiere feesten
volgend jaar. Wilt u of voelt
u zich geroepen om ook uw
punten te delen, stuur dit
gerust op naar:
secretariaat@gaapstokken.
nl

Halfvastenbal Noordwijk
Zaterdag 17 maart
Met een kleine delegatie
van de vereniging zijn we
zaterdag weer afgereisd
naar de North Go college.
Hier was zoals vanouds
het half vasten bal.
Dit jaar in een ander jasje
namelijk Live van de Tap,
voorheen was dit De Bolle
Jan Show. Het was weer

Hallo allemaal,
de carnaval was dit jaar echt
super leuk ik ben ook echt
heel blij dat ik prinses ben.
Het was ook echt een
droom die uitkwam. De
karren waren dit jaar ook
weer heel erg mooi.
Natuurlijk was ik verliefd op
de wagen die papa, mama,
René en Natasja en nog vele
anderen hebben gemaakt.
Wat een coole kar!!!
Dat ik prinses zou worden
had ik nooit gedacht. Dit
carnavals seizoen is
geslaagd en hopelijk
volgend jaar ook weer. Ik
vind het heel erg jammer
dat het echte
carnavalsweekend al
voorbij is. Maar het nieuwe
jeugdprinsenpaar heeft het
hopelijk net zo leuk als
Owen en mij.
Gelukkig komen er nog een
paar hele leuke dingen aan.
De carnavalsquiz op 8 april,
ik hoop dat iedereen hier
naar toe komt, de dag
waarop 44 jaar geleden de
vereniging is opgericht, is
toch heel bijzonder.
En daarna komt nog het
mozaïek want die opdracht
kregen we van de
burgemeester. En in mei
nog met zijn allen collecte
lopen. Gelukkig is 11‐11 nog
lang niet in zicht.
Doei allemaal
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Liefs Anouk

Seizoen van de
Jeugdprins in het kort:
Hallo,
Ik als jeugdprins van de
gaapstokken heb een
werelds seizoen
meegemaakt, samen met
mijn prinses, maar ook met
prins Cor en prinses Riet.
Ik vond het heel spannend
toen Anouk en ik bekend
gemaakt werden. We
hebben dit jaar ook een te
gekke prinsenbal en een top
kidzfestijn gehad. De karren
waarmee we de optochten
hebben gereden waren ook
heel mooi.
Nogmaals, ik heb een
geweldig jaar gehad. Maar
het is gelukkig nog niet
afgelopen.
We gaan de opdrachten van
de burgemeester nog
uitvoeren met elkaar en
daar heb ik heel veel zin in.
We zien elkaar snel weer.
Groetjes Owen
Seizoen van het
prinsenpaar samengevat:
Beste Gaapstokken,
Zo terug kijkend op de
carnavalstijd en het zien van
de prachtige foto’s kunnen
we concluderen dat het een
geweldige tijd is geweest!
Alle clichés zijn waar, het
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prinsenpaar zijn is en blijft
héél bijzonder!
Welke ervaringen springen
ertussenuit? We vonden de
reacties die onze bezoeken
aan de oud prinsen teweeg
bracht, echt leuk en dat er
gehoor werd gegeven aan
onze uitnodiging om op de
reünie te komen was top.
Ook was het uniek om
samen met prinsenpaar Rob
en Monique uitgenodigd te
worden bij prins
Mechanicus en prinses
Privileged in de residentie in
de Zilk. Erg leuk om een
band op te bouwen met
hoogheden uit de streek.
We kunnen veel leren van
elkaar en hopen dat deze
banden komende jaren
behouden blijven.

creëren, ligt ons
Gaapstokken wel. Start
hiervan is op 11 April. En
geld ophalen voor het
Oranjefonds doen we graag.

AGENDA:

We zijn erg vereerd om
samen met het
jeugdprinsenpaar Owen en
Anouk dit jaar hoogheid
genoemd te worden.

19 April 2018:

Hierbij nog even extra dank
aan de Gaapstokken zelf die
met daadkracht,
samenwerking, grote inzet
en flexibiliteit hebben
aangetoond de grootste
feesten kunnen
organiseren!

20 april 2018

18 April 2018:
20:00 uur steken van het
Mozaïek, EetCafé Lef

10:00 tot 22:00 uur steken
van het Mozaïek, EefCafé
Lef

10:00 tot 22:00 uur steken
van het Mozaïek, EefCafé
Lef
6 mei 2018
15:00 uur Inloopmiddag in
’T Café

Tot snel,

23 tot 25 mei

Prinsenpaar Cor en Riet

Collecte Oranje fonds.
18:00 uur verzamelen bij de
Irenestraat 13, opgeven bij
Secretariaat. (Jeugd & Raad
loopt mee aangezien dit de
opdracht was van de
prinsenparen)

Andere uitschieters waren
het Prinsenbal, met veel
verenigingen en veel
complimenten van
iedereen, Incognito party,
Frühshoppen op zijn
Gaapstoks, een nieuw
alternatief waarbij opviel
dat de haring niet erg
geliefd was, de
Boerenbruiloft en de
optochten met prachtige
karren waarbij de bouwers
zichzelf hebben overtroffen,
waren het meest bijzonder.

3 Juni 2018
15:00 uur Inloopmiddag in
’T Café

Algemene
ledenvergadering
(uitnodiging volgt)

Ook vinden we de opdracht
die we gehad hebben van
de Gemeente erg leuk. Een
mozaïek maken waarbij we
met elkaar iets moois gaan
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