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REDACTIE: 

Het heeft even geduurd 

maar daar is ie weer. ’t 

Gaapertje. 

De carnaval is tijdje voorbij 

maar achter de schermen 

werken we hard aan het 

nieuwe seizoen toe. We 

nemen u in deze editie mee 

naar de evaluatie en het 

heden. Veel leesplezier. 

 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL: 

Carnaval 2016/2017 gaat de 

boeken in als zeer geslaagd 

en onze huidige Prins Rob 

en zijn Prinses Monique 

kunnen trots zijn op 

hetgeen zij gezamenlijk met 

veel andere Gaapstokken 

gepresenteerd hebben. 

Zowel de festiviteiten in 

Lisse als elders gaan positief 

de boeken in. Het 43ste jaar 

van de Gaapstokken met 

heel veel Ups. 

Wie denkt dat, na het 

carnavalsweekend, de club 

op één oor ligt, vergist zich 

daar het bestuur haar 

maandelijkse vergaderingen 

voortzet ter voorbereiding 

op het nieuwe seizoen. 

Het nieuwe seizoen zal het 

44ste zijn hetgeen in 

carnavalstermen een  

JUBILEUM inhoudt.  

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 zullen daar 

ongetwijfeld binnenkort 

mee naar buiten komen. 

Momenteel worden alweer 

de eerste voorbereidingen 

getroffen voor het 

vastleggen van artiesten 

voor Prinsenbal en Avondje 

Uit in Lisse. Dat smaken 

verschillen zal wel duidelijk 

zijn doch ieder jaar is het 

gelukt om een goed 

programma te bieden en 

daar vertrouwen we 

komende jaar ook op. 

Heel veel zaken zijn de 

afgelopen weken de revue 

gepasseerd: 

‐ Financiële 

afwikkeling jaar 

2016/2017 

‐ Programmering t/m 

13 februari 2018 

(later volgt 

aanvulling tot eind 

2018) 

‐ Fondswerving 

‐ Opbouw wagens 

‐ Bingoavond 

‐ Inloopmiddagen  

‐ Regio‐overleg 

‐ Overleg en 

verslagen met de 

diverse 

groeperingen 

Nu gaan we ons 

voorbereiden op de 

jaarvergadering van 1 juli 

a.s. waarbij naast het 

financieel en jaarverslag er 

ook een kort vooruitzicht 

gegeven zal gaan worden op 

het nieuwe jaar met haar 

extra jubileumactiviteiten. 

Ik hoop zaterdag 1 juli veel 

van onze clubmensen te 

mogen begroeten bij de ALV 

alsmede BBQ die erna 

wordt georganiseerd. 

Middels de website en 

email leest u alle informatie 

op welke wijze u zich kunt 

aanmelden voor de 

vereniging dag op 1 juli a.s. 

 

Rob Faas 
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PRINSENPAAR VERTELD: 

Zo weer met beide benen 
op de grond. Wat hebben 
wij genoten van iedereen 
die samen met ons carnaval 
hebben gevierd. En dan pas 
voel je de echte warmte die 
deze vereniging heeft. Als 
prins en prinses weet je van 
te voren niet wat er ons 
allemaal te wachten stond, 
maar met de hulp van 
iedereen is het voor ons een 
zeer geslaagd 
carnavalsseizoen tot nu toe. 
Wij hopen dat er nog veel 
activiteiten komen waar we 
met elkaar een feestje gaan 
maken.  
 
In dit Gaapertje beschrijven 
wij de laatste activiteiten 
voor het echte weekend. 
Anders wordt deze editie 
een dik boek!  
 
In het vorige gaapertje 
hebben wij een verslag 
gemaakt tot het prinsenbal. 
Nu in dit stukje willen wij 
weer onze belevenissen 
omschrijven. Mooi om te 
zien hoe wij van alle dagen 
hebben genoten door terug 
te kijken. 

   
Prinsenbal 27‐01‐2017  
Vrijdagavond hadden wij 
Jeugdprins Martijn, 
Jeugdprinses Nadine en 
Jeugdadjudant Owen 
uitgenodigd om samen met 
ons en adjudant Daan een 
patatje te eten bij FC Lisse. 

Mooi moment om met 
elkaar rustig vooruit te 
kijken op wat ons allemaal 
te wachten stond die avond. 
De avond die eigenlijk 
speciaal voor ons wordt 
georganiseerd. Leuk om te 
zien dat ze allemaal 
hetzelfde voelde als ons. 
Gezonde spanning voor wat 
ons allemaal te wachten 
stond. Na het prinsencafé, 
dat qua opkomst iets tegen 
viel, gingen we voor in de 
polonaise. Onwijs gaaf om 
de mooi verlichte zaal 
binnen te komen en al die 
mensen te zien. Dat geeft je 
wel een extra boost om er 
met elkaar een mooi feest 
van te maken en dat is zeker 
gelukt. Met 12 verenigingen 
was het drukker dan andere 
jaren en gelukkig hebben 
wij alle prinsenparen 
kunnen spreken die avond. 
Ook Robert Pauwels was 
weer in zeer goede doen, 
wat kan die man er een 
feest van maken.  

 
Kidzfestijn 28‐01‐2017 
Na een goede lunch met de 
Raad van 11 kon het 
Kidzfestijn beginnen. Ook 
hier was het een gezellige 
drukke bedoening. Veel leuk 
verkleden kinderen die 
samen met hun ouders 
kwamen kijken naar een 
leuke show van René en 
Monique. Maar deze 
middag stond natuurlijk in 
het teken van Prins Martijn 

en Prinses Nadine. Je kon 
zien aan de glimlach op hun 
gezichten dat ze genoten 
van alle aandacht die ze 
kregen. Al met al ook weer 
een zeer geslaagde middag 
voor alle jeugd uit Lisse en 
omstreken. 
  

Avondje uit 28‐01‐2017 
Wat een goede line up 
hebben wij als 
carnavalsvereniging aan de 
mensen gegeven. Slam, 
Pascal Redeker, O’G3NE en 
DJ Boriz O. Voor ons als 
prinsenpaar was deze avond 
ook zeer geslaagd. We 
hadden weinig 
verplichtingen, behalve dan 
dat we met alle artiesten op 
de foto mochten en na hun 
optredens bloemen 
mochten geven. Maar als je 
dan aan de zijkant van het 
podium staat en al die 
mensen ziet genieten van 
alle optredens is er maar 
een woord “trots”.  

 
Winterfeest 29‐01‐2017 
Op zondagmiddag was er 
weer het jaarlijkse 
Winterfeest in de sporthal. 
Ook dit jaar waren weer alle 
verenigingen uit de 
Bollenstreek aanwezig om 
er met elkaar een gezellige 
middag van te maken. Dit is 
zeker gelukt, want als je al 
die gelukkige gezichten zag. 
Deze middag hebben we 
samen met de mensen met 
een geestelijke beperking 
veel polonaise gelopen. Ook 
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heeft onze jeugd het deze 
middag prima naar hun zin 
gehad. Vooral op het laatst 
toen zij met elkaar 
uitbundig op het podium 
hebben gedanst. Leuk om te 
zien dat we goed omgaan 
met elkaar. Voor de 
komende jaren hoop ik 
persoonlijk dat we dit feest 
blijven ondersteunen 
ondanks het feit dat er 
steeds minder mensen met 
een beperking komen.  
 

 
 

Naar de Smooksnuivers 
04‐02‐2017 
Ons laatste bezoek aan een 
gastvereniging was er een 
om nooit te vergeten. De 
senatoren hadden deze 
avond gekozen om met een 
grote delegatie mee te 
gaan. Iedereen die mee 
wilden naar de 
Smooksnuivers kwam eerst 
bij ons  even een bakkie 
doen. We werden voor de 
deur opgehaald door een 
bus. Luxer kan het niet. De 
avond zelf had een stroeve 
start. Het was de bonte 
avond van de 
Smooksnuivers en dat hield 
in dat veel leden van deze 
vereniging een leuk act 
hadden ingestudeerd. Veel 
van de gasten waren familie 
van de deelnemers en de 
meeste hadden geen 
behoefte aan een polonaise. 
Maar wij hadden gelukkig 

onze Steef mee, dit keer 
niet als senator maar als 
raadslid! Gelukkig wisten zij 
ook nog wie Stefan was na 
zijn laatste bezoek als prins 
met zijn koe. Na afloop 
hebben we zoals 
gebruikelijk een afsluitende 
borrel met lekkere 
frikandellen bij ons thuis 
gedaan.  
 

Jeugd uitje naar de 
Smooksnuivers 05‐02‐
2017 
Na een zeer geslaagde 
avond bij de Smooksnuivers 
was het nu de beurt aan de 
jeugd. Samen met prins 
Martijn, prinses Nadine, de 
jeugdraad, dansmariekes en 
helaas zonder prinses 
Monique hebben we weer 
de boel op stelten gezet. 
Deze middag stond ook echt 
in het teken van de jeugd 
met veel leuke spelletjes en 
lekkere popcorn en 
suikerspinnen. Ook onze 
beide dansmarieke  groepen 
hebben daar op het grote 
podium opgetreden. 
Iedereen was onder de 
indruk van hun dansen.  
 

Jeugd uitje naar de 
Rietzeilers 12‐02‐2017 
Samen met Jeugdprins 
Martijn, Jeugdprinses 
Nadine en adjudant Owen 
en Daan gingen we zonder 
Prins Rob naar de Rietzeilers 
in Schiedam. Het was een 
gezellige drukke middag 
waar ook de jeugd van 
Noordwijk en De Zilk 
aanwezig waren. Er waren 
verschillende spelletjes te 

doen en de limonade, 
suikerspin en schalen met 
snoep ontbraken niet. 
Verschillende dansmarieke 
groepen traden op en ook 
onze toppers lieten zien wat 
ze kunnen.  Ook kwamen 
Bert en Ernie nog op het 
feest. Graag gingen we met 
ze op de foto. Het was een 
gezellige middag. 
 
 

Carnavalsdisco bij SV 
Kindervreugd (de Engel) 
18‐02‐2017 
Wat is er voor ons als 
prinsenpaar mooier dan 
carnaval te vieren in de 
Engel. Bij aankomst in de 
Engel hing er een 
schitterend groot spandoek 
en waren alle lantarenpalen 
met ballonen versierd. Een 
mooie start van een lange 
dag feesten. In de speeltuin 
was ondertussen DJ Steef 
begonnen om de sfeer er 
goed in te krijgen en dat kan 
je wel aan hem overlaten. 
Alle kinderen die aanwezig 
waren hadden zich goed 
uitgedost. Van prinsessen 
tot cowboys en heksen.

  
Ondertussen waren de 
meeste raadsleden 
aanwezig in de speeltuin en 
hadden we nog even tijd 
voor we op moesten dus 
hebben we een mooie foto 
met elkaar gemaakt in het 
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klimrek. Echt een mooie 
foto  (René bedankt voor de 
tip) gemaakt door Danny 
onze hoffotograaf.  Na een 
aantal rondjes polonaise 
was onze wens om met alle 
aanwezige voor het gebouw 
een foto te maken. Ook dit 
is een schitterende foto 
geworden. Een die we zeker 
gaan uitvergroten voor bij 
ons in de WC. Daar hebben 
wij een ere galerij met 
vrienden en familie. Dus wel 
een eer om daar te hangen 
;‐).  Ook is er deze middag 
door Prins Martijn en 
Prinses Nadine een 
prinsenpaar van de 
Kindervreugd gekozen. Een 
mooie heks werd prinses en 
een SWAT‐agent werd prins, 
wat een mooi stel zo 
samen.  We hebben na de 
optredens van onze 
dansmariekes nog lekker 
gedanst op echte 
carnavalskrakers en ook hier 
was de tijd veel te kort 
helaas. Wij hadden nog voor 
een aantal mensen uit de 
Engel bloemen gekocht voor 
onder andere de eerste 
prins der Gaapstokken Wim 
Goedemans en Senator Piet 
van Dijk.  

 
 

 
 
Kerkdienst in de 
Engelenkerk 18‐02‐2017 

Na gezellig met elkaar te 
hebben gegeten bij 
restaurant de Engel 
(Juffermans) was het tijd 
om richting de kerk te gaan. 
In een goed gevulde kerk 
met muziek van de 
pretnoten hadden we mooi 
de gelegenheid om al onze 
zonden te overzien. Nou 
was dat voor sommige 
misschien te kort tijd maar 
ze hebben het in ieder geval 
geprobeerd. Ook hier waren 
we weer onder de indruk 
van alles wat er voor ons als 
prinsenpaar wordt 
georganiseerd. Het 
openingslied was speciaal 
voor ons geschreven. En 
hadden de kinderen tijdens 
de kindernevendienst een 
mooi muziekinstrument 
gemaakt en een leuk liedje 
geoefend. Na afloop nog 
even met alle aanwezige 
een kopje koffiegedronken 
en toen snel naar huis 
omkleden voor de Duitse 
avond.  
 

Duitse avond bij Café de 
Engel 18‐02‐2017 
Jetz getz loss!! Duitse avond 
bij Juffermans was een top 
avond. Iedereen was 
verkleed in het 
Duitse  thema. Iedereen had 
zijn uiterste best gedaan om 
er bij te passen. 

 
Veel lederhose en dirndl 
jurken.  Dj Steef en Dj 

Donald hebben deze avond 
alles uit de muziekkast 
gehaald. Ook waren de 
pretnoten aanwezig om er 
met elkaar een goed feest 
van te maken. Tijdens deze 
avond stond er ook de 
jaarlijkse verkiezing van de 
best verklede op het 
programma van Nix. Helaas 
was Danny, die ook deze 
avond weer mooie foto’s 
heeft gemaakt, 
gediskwalificeerd. Sorry 
Danny volgend jaar beter. 
Volgens mijn was het dit 
jaar de reïncarnatie van 
Heino, maar gelukkig 
hebben we de foto’s nog! 
Na zoveel bier is niet alles 
meer helemaal helder voor 
de geest te halen. Het was 
in ieder geval een mooie 
generale voor het 
aankomende carnavals 
weekend. Maar dat lieve 
vrienden is weer voor de 
volgende Gaapertje.   
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ALGEMENE 

LEDENVERGADERING: 

Zaterdag 1 juli staat de 

jaarlijkse ledenvergadering 

gepland. We beginnen om 

15.00 uur en aansluitend zal 

er een gezellige middag / 

avond plaats vinden met 

BBQ. Kosten zijn €10,‐  

boven de 12. En 12 jaar en 

jonger €5,‐. U krijgt hier 

voor een BBQ met salade, 

vlees en stokbrood en 1 

consumptie munt. Opgeven 

voor 27 juni via 

secretariaat@gaapstokken.

nl  

BBQ is voor iedereen ook 

kinderen. 

De algemene 

ledenvergadering is alleen 

voor leden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAY‐BACK‐ SHOW 

 

Er komen diverse vragen 

hier over.  Maar we kunnen 

jullie hierbij vertellen hij 

komt er zeker wel.  

In September, welke datum 

precies, kunnen we nu nog 

niet zeggen maar met de 

ledenvergadering zal dat 

bekent gemaakt worden. 

Vanaf dan kunt zich ook 

opgeven. Dus zou zeggen ga 

alvast weer denken en 

oefenen. De zomer is lang 

maar de tijd vliegt. 

Meer info hierover kunt u 

terecht bij Stefan Slobbe of 

Rob v/d Poll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDEDELINGEN: 

  

Wist u dat dit blad 

alleen gevuld kan 

worden met inbreng 

van diverse mensen. 

Dus schroom niet. Alles 

is welkom. 

   

Wist u dat we ook dit 

jaar weer in de 

feesttent staan met de 

hdv en dat we dan weer 

een beroep op u gaan 

doen. Meer info volgt. 

   

Het volgende gaapertje 

klaarligt op de 

algemene 

ledenvergadering. Dus 

copy graag voor 

maandag 26 juni binnen 

moet zijn op 

secretariaat@gaapstokk

en.nl  

 

 

VEEL SUCCES MET 

INZENDEN. WIJ 

KUNNEN NIET 

WACHTEN. 


