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VAN DE BESTUURSTAFEL:
Het drukke weekend van 26
t/m 28 januari 2018 hebben
we inmiddels achter de rug
en wat voor weekend.

Prinsenbal 26‐01‐2018
Geen 18 maar liefst 22
verenigingen hadden zich
aangemeld voor het
Prinsenbal en vanaf 19.30
uur waren de deuren
geopend en konden we
onze eerste gasten
ontvangen bij FC Lisse in de
kantine. Een vol programma
met artiesten, blaaskapellen
en een tombola.
Het prinsen café was iets
anders van opzet dan
voorgaande jaren, doch dat
mocht dan ook wel in het
jubileumjaar 2018. We
hadden onze handen vol om
alle Prinsen en prinsessen
de hand te drukken en de
vele cadeau´s in handen te
nemen.
De binnenkomst naar de hal
met al de verengingen en
boerenblaaskapellen was
een groots genot om te zien

en om te beleven. Werkelijk
een volle sporthal die ons
weer deed denken aan de
tijd in de HobaHo hallen. De
optredens van onze
dansmariekes de
boerenblaaskapellen waar
onze vereniging zo een
goede band mee heeft tw.
de Pretnoten maar ook de
Muggeblazers.
Het gastoptreden van de
mystery guest tw. Otto
Lagerfett was een plezierig
verrassing. De Tombola was
wederom een groots succes
waarbij de inzet van Lia in
het bijzonder groots was.
Moe maar voldaan werd het
feest rond 01.00 uur
afgesloten

bak en een nagenoeg
uitverkocht evenement.
Alles verliep tot in de
puntjes. Vanaf de garderobe
tot de muntenverkoop.
Vanaf de bar tot achter de
coulissen. Vanaf het
opruimen s nachts tot het
opbouwen de andere
ochtend. De muziek was
werkelijk geweldig met
SLAMM, Maan en niet te
vergeten de beste zangers
van Nederland Anita Meijer.
Wat een fantastisch
optreden van haar…..en dat
na 33 jaar.
Er is deze avond gelijk aan
de vele andere jaren niets
voorgevallen en de
beveiliging kon dan ook met
grote glimlach terugkijken
op het goede verloop. Op
naar een NIEUW AVONDJE
UIT IN LISSE.

Kidzfestijn 27‐01‐2018
Mede dankzij inzet van heel
veel vrijwilligers werd de
sporthal zaterdagmorgen
weer omgebouwd voor het
grootste kinderfeest in Lisse
tw. Kidzfestijn
Jeugdprins Owen en
jeugdprinses Anouk met de
complete jeugdraad en de
boerenblaaskapel de
Pretnoten beleefden een
fantastische middag.

Avondje uit 27‐01‐2018
Jaarlijks lukt het om een
goed programma neer te
leggen met dit jaar: Slamm,
Maan en Anita Meijer.
Wederom is het gelukt om
te kunnen zeggen een volle
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Winterfeest 28‐01‐2017
De zondagmiddag stond in
het teken van het
carnavalsfeest van de
Zevensprong. Het leek er
toch op dat het deze
middag drukker was dan
voorgaande jaren.
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AGENDA:

Zaterdag 3 februari 2018:
Kindercarnaval
Waar: Engelenburcht
(Speeltuin de Kindervreugd)
Zaal open: 14.45
Aanvang: 15.00
Entree is gratis
Zaterdag 3 februari 2018:
carnavals mis: Waar: H.H.
Engelbewaarderskerk
Aanvang: 19.00
Zaterdag 3 februari 2018:
Feest: Incognito
Waar: Cafe‐Restaurant de
Engel

Na afloop rond 17:00 uur
prijsuitreiking De
Gewoonste Zaak.
……….daarna……….
Zaterdag 10 februari 2018:
Bekendmaking
Boerenbruidspaar. Start van
het programma: 18.30 uur
in zaal DE GEWOONSTE
ZAAK
Een speciale FOODCAR is
deze middag/avond
aanwezig voor de inwendige
mens tussendoor.
Zondag 11 februari 2018:
Optocht de Zilk

Aanvang: 20.30

Zondag 11 februari 2018:
Duitse Boerenbruiloft
De Gewoonste Zaak

Entree is gratis

Zaal open : 15:30 uur

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

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

Aanwezig zijn 18.30 uur
Zaterdag 10 februari 2018:
Sleuteloverdracht
Gemeentehuis 10.00 uur
aanwezig zijn: 09.30 uur

Maandag 12 februari 2018:
Oeteldonk o.l.v. NIX Vertrek
als gewoonlijk 10.00 uur
Maandag 12 februari 2018:

Zaterdag 11 februari 2018:
Optocht Sassenheim
start:12:30 uur
Zaterdag 11 februari 2018:
Optocht Lisse
start Gewoonste Zaak
15:00 uur.

Bezoek delegatie aan de
SAKSEN bij Hollandse
Avond.
Dinsdag 13 februari 2018:
Brunch:
Bij LEF zal de BRUNCH
gehouden worden.
Aanvang: 11:00 uur
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Dinsdag 13 februari 2018:
Senioren boerenbruiloft
Waar: Woonzorgcentrum
Berkhout
Aanvang: 15.00
Dinsdag 13 februari 2018:
SLOTBAL Carnaval
LEF
Aanvang: 20.30 uur
Woensdag 14 februari
2018:
………ffff NABORREL
Na veel drukke dagen is fff
lekker napraten bij LEF met
een aangeklede
borrel(kleine hapjes en
drankje) vanaf 15.30 uur tot
18.00 uur.

ALLE aanvangstijden zijn
onder voorbehoud.
Wijzigingen hierin zijn
mogelijk.

