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jaar van te maken.
REDACTIE:
Een nieuw jaar, nieuwe
kansen, nieuw nieuws…
Maar eerst iedereen veel
leesplezier in 2017 en
mocht u iets met ons willen
delen. Mail dan naar
secretariaat@gaapstokken.
nl onder vermelding
gaapertje.

BESTUUR:
Het bestuur wenst u het
allerbeste voor 2017 en we
gaan er samen een
spetterend seizoen van
maken.
Alles is in grote lijnen
geregeld alleen de kleine
details worden nu nog
uitgezet. De draaiboeken
worden gemaakt en zullen
rond half januari door de
hoofdcommissie leden
digitaal verspreid worden.
Mochten er nog vragen zijn
stel ze gerust…

PRINSENPAAR:
Hallo Allemaal,
Hier een stukje van jullie
nieuwe prins voor dit
seizoen en daar ben ik echt
trots op dat ik dat zo kan
schrijven. Dat ik na 11 jaar
in de raad te hebben
gezeten (mijn eerste prins
was toevallig prins Rob de
1ste) Heb ik binnen de
vereniging nog een aantal
nevenfuncties gehad met
als laatste en nog steeds lid
van de evenementen
commissie. En nu dus Prins
der Gaapstokken samen
met mijn vrouw Prinses
Monique.
Wat een schitterende zes
weken hebben wij er al
opzitten. En dan zijn we nog
negen weken verwijderd
van carnaval, met
daartussen nog veel mooie
evenementen. Leuke
uitwedstrijden, FC Lisse
weekend en natuurlijk de
zaterdag in de (onze) Engel.
Speeltuin, kerk en als
afsluiter het feest bij Juff
zoals wij het in de
volksmond noemen.
Terugkijkend op de tijd dat
wij werden gevraagd, zijn
wij blij dat het geheim
houden voorbij is en dit
heugelijke feit met jullie
kunnen delen. Alle ideeën
die wij hebben om er samen
met de vereniging een mooi
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Ook zit de eerste
uitwedstrijd erop. Zaterdag
10 december zijn we
onofficieel op bezoek
geweest bij de
carnavalsvereniging de
Olijkers uit Delft. Dit was
een zeer geslaagd voute
feest. Weer een hoop
gezellige mensen
ontmoet. En zaterdag 17
december zijn we op pad
geweest om een aantal
mensen een mooie kerst
groet te schenken. Via mijn
werk hebben we
schitterende kerststerren
gekocht. Deze hebben we
uitgedeeld met de raad van
11, jeugd prins Martijn,
Jeugd prinses Nadine
en Adjudant Owen. Ook
vonden wij het gezellig dat
onze dochters Lotte en
Nienke met ons mee gingen.
Lotte in haar dansmarieke
pakje en Nienke iets uit
onze verkleed kist. En als
klap op de kerstroos
(vuurpijl) werden we
vergezeld door nog 2
dansmariekes die op het
laatste moment toch nog
zijn gaan omkleden. Heerlijk
al die onverwacht acties. Ik
hoop er hier nog veel van
mee te maken.
Verder wensen wij iedereen
een gezond en gelukkig
nieuwjaar.
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Het Prinsenpaar hoopt dat
er veel mensen gezellig
meegaan. Voor
vertrektijden en
verzamelplaatsen zie de
website of info bij het
secretariaat.
UITJES 2017
7 jan apres ski party bij de
Saksen

29 jan Winterfeest en
opruimen sporthal.

8 jan nieuwjaarsreceptie in
het de kantine bij FC Lisse.
Aanvang 15 u, met om
15.30 iets leuks voor de
kinderen

EIGEN PROGRAMMA:

14 jan. Damzwabbers in
Leidschendam

26 jan Opbouw FC Lisse
19.30 uur

15 jan. Dansmariekefestival
in de Schelft

27 jan Prinsenbal, FC Lisse

21 jan wc‐wagens plaatsen
en kub kisten brengen, FC
Lisse.

21 jan Plasduikers in Ter
Aar. Let op: op verzoek van
het prinsenpaar laat het
bestuur een bus rijden.
Verzamelen bij het Café.
Vertrek bij Westerdreef
19.30 uur kosten 7,50 euro.
Meld u aan bij de
penningmeester. Vol = vol.

4 feb. wc‐wagens
wegbrengen en kuub kisten
retour brengen.
5 feb. Inloop middag in ’t
Café 15.00 uur
18 Feb. Carnaval in de
Engel. Met in de middag
bezoek bij speeltuin
kindervreugd. ‘s Avonds
Carnavals mis, Engelenkerk,
Daarna carnaval bij Juf met
als Thema: DUITS
23 feb t/m 29 feb Carnaval.
Programma volgt of info op
de website.

28 jan Kidzfestijn en
Avondje Uit.
4 feb. Bonte avond,
Smooksnuivers in Delft

De pen is blijven staan voor
Saskia Mieloo
Volgende Uitgave is 5 feb.
Kopie inleveren voor 25
januari bij.
secretariaat@gaapstokken.
nl

3 maart half vaste bal
Noordtukkers, Noordwijk
met de Bolle jan Show.
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