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VAN DE BESTUURSTAFEL: 

Het carnavalsweekend 
hebben we achter de rug. 
Met grote trots kunnen we 
met zijn allen terugkijken op 
een fantastisch weekend. Bij 
alle evenementen was de 
belangstelling groots en 
hartverwarmend. Onder 
aanvoering van onze Prins 
Cor en Prinses Riet , maar 
ook het jeugdprins Owen en 
prinses Anouk is het een 
geslaagd carnaval geworden 
met vele hoogtepunten 
 

  
Vrijdag 9 februari 2018 
Scholenbezoek  
 

 
 

Scholenbezoek aan de 
Jozefschool te Hillegom en 
in Lisse de Willibrodschool 
en Tweemaster. Veel 
verklede en vrolijke 
kinderen. 

 

 
Vrijdag 9 februari 2018 
Lichtjesoptocht 
Noordwijk 
Het leek erop dat het weer 
roet in het eten zou gaan 
gooien doch precies op tijd 
werd het droog en kon men 
genieten van een 
fantastisch optocht door 
Noordwijk ook dankzij de 
medewerking van veel 
regioverenigingen. 

  
 

 

 
 

Sleuteloverdracht 
zaterdag 10 februari 
2018 

 
 
 

http://www.gaapstokken.nl/index.php/nl/foto-s/2017-2018/422-scholenbezoek-de-willibrord
http://www.gaapstokken.nl/images/Fotos/2017_2018/23-0902tweemaster/56_23-0902tweemaster.jpg
http://www.gaapstokken.nl/images/Fotos/2017_2018/24-0902lichtjesoptocht/49_24-0902lichtjesoptocht.jpg
http://www.gaapstokken.nl/images/Fotos/2017_2018/24-0902lichtjesoptocht/60_24-0902lichtjesoptocht.jpg
http://www.gaapstokken.nl/images/Fotos/2017_2018/24-0902lichtjesoptocht/65_24-0902lichtjesoptocht.jpg
http://www.gaapstokken.nl/images/Fotos/2017_2018/25-1002gemeentehuis/010_25-1002gemeentehuis.jpg
http://www.gaapstokken.nl/images/Fotos/2017_2018/25-1002gemeentehuis/009_25-1002gemeentehuis.jpg
http://www.gaapstokken.nl/images/Fotos/2017_2018/25-1002gemeentehuis/073_25-1002gemeentehuis.jpg
http://www.gaapstokken.nl/images/Fotos/2017_2018/25-1002gemeentehuis/001_25-1002gemeentehuis.jpg
http://www.gaapstokken.nl/images/Fotos/2017_2018/25-1002gemeentehuis/084_25-1002gemeentehuis.jpg
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Een mooie tocht in een 
roze limousine voor onze 
prinsenparen….opvallend 
voldoende om aan te 
geven dat de 
carnavalsvereniging 
vandaag de sleutels gaat 
ophalen bij de 
burgemeester. Een 
hartelijke ontvangst en na 
een aantal speechen ook 
nog eens 2 leuke 
opdrachten voor onze 
vereniging tw. de collecte 
voor het oranjefonds 
waarvan een gedeelte 
van de opbrengst naar de 
vereniging gaat en het 
mozaiksteken. 
 
Zaterdag 10 februari 
2018: 
Optochten in: 

- Sassenheim 
- Lisse 
 

Onder bijzonder goede 
weersomstandigheden 
hebben we kunnen 
genieten van 2 gezellige 
optochten zowel bij onze 
bevriende verenigingen 
alsmede in Lisse waarbij het 
zaterdagmiddag wel heel 
erg druk was en er 
gesproken kan worden over 
een RECORD opkomst van 
het publiek

 

 

 
 
Na afloop van de optocht in 

Lisse was de prijsuitreiking 

die wederom keurig 

verzorgd werd door de raad 

van NIX. 

Het inschakelen van een 

FOODCAR bij de Gewoonste 

Zaak was een schot in de 

roos en voor herhaling 

vatbaar. 

 

 

 

Zaterdag 10 februari 2018 

Bekendmaking 

boerenbruidspaar

 

Vanaf 18.30 uur startte het 

programma voor de 

bekendmaking van het 

nieuwe Boerenbruidspaar 

2018. Vol spanning werd 

door de aanwezigen 

uitgekeken naar het 

moment dat dit bekend 

werd gemaakt. Het werd 

een prachtig stel 

 

Zondag 11 februari 2018 

Fruhshoppen 

 

Fruhshoppen in 

Noordwijkerhout maar ook 

de alternatieve Fruhshop bij 

de Residentie. s Middags 

werd er afgereisd naar De 

Zilk voor de optocht. 

 

 

http://www.gaapstokken.nl/images/Fotos/2017_2018/26-1002sassem/079_26-1002sassenheim.jpg
http://www.gaapstokken.nl/images/Fotos/2017_2018/26-1002sassem/083_26-1002sassenheim.jpg
http://www.gaapstokken.nl/images/Fotos/2017_2018/26-1002sassem/085_26-1002sassenheim.jpg
http://www.gaapstokken.nl/images/Fotos/2017_2018/26-1002sassem/088_26-1002sassenheim.jpg
http://www.gaapstokken.nl/images/Fotos/2017_2018/26-1002sassem/095_26-1002sassenheim.jpg
http://www.gaapstokken.nl/images/Fotos/2017_2018/28-1002vrijgezellenfeest/001_28-1002vrijgezellenavond.jpg
http://www.gaapstokken.nl/images/Fotos/2017_2018/28-1002vrijgezellenfeest/068_28-1002vrijgezellenavond.jpg
http://www.gaapstokken.nl/images/Fotos/2017_2018/29-1102fruhshoppen/17_29-1102fruhshoppen.jpg
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Zondag 11 februari 2018 

BOERENBRUILOFT 

 

De Boerenbruiloft is al 33 

jaar een GROTE hit bij de 

Gaapstokken. Ook 2018 

gaat de boeken in als een 

fantastisch feest waarbij 

men ook het bordje 

UITVERKOCHT op de deur 

kon hangen. Wat een 

belangstelling door groot en 

klein. De boerenkool en 

pasta smaakte weer top. 

Het bruidspaar werd weer 

verrast door geweldige 

optredens van diverse 

artiesten. BOERENCREW 

bedankt voor dit eindeloze 

feest.

 

 

 

 

Maandag 12 februari 2018 

Oeteldonk……. 

Overdag organiseerde de 

raad voor NIX voor de 

laatste keer want het schijnt 

dat ze de handdoek gaan 

doorgeven……… 

Mooi weer en veel publiek 

in Oeteldonk en onze 

plaatselijk herbergier het 

Bossche kwartiertje was ook 

weer top……. 

S Avonds reisde nog een 

aantal Gaapstokken af naar 

het feest bij cv de Saksen 

Dinsdag 13 februari 2018 

BRUNCH !  

Brunch bij LEF met ook hier 

een geweldige 

belangstelling door en voor 

onze leden. LEF had LEF en 

zeer zeker ook fantastisch 

geregeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gaapstokken.nl/images/Fotos/2017_2018/31-1102boerenbruiloft/023_31-1102boerenbruiloft.jpg
http://www.gaapstokken.nl/images/Fotos/2017_2018/31-1102boerenbruiloft/157_31-1102boerenbruiloft.jpg
http://www.gaapstokken.nl/images/Fotos/2017_2018/31-1102boerenbruiloft/163_31-1102boerenbruiloft.jpg
http://www.gaapstokken.nl/images/Fotos/2017_2018/31-1102boerenbruiloft/187_31-1102boerenbruiloft.jpg
http://www.gaapstokken.nl/images/Fotos/2017_2018/31-1102boerenbruiloft/331_31-1102boerenbruiloft.jpg
http://www.gaapstokken.nl/index.php/nl/foto-s/2017-2018/433-brunch?vsig1_0=0
http://www.gaapstokken.nl/images/Fotos/2017_2018/33-1302brunch/27_33-13-2bruch.jpg
http://www.gaapstokken.nl/images/Fotos/2017_2018/33-1302brunch/22_33-13-2bruch.jpg
http://www.gaapstokken.nl/images/Fotos/2017_2018/33-1302brunch/29_33-13-2bruch.jpg
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Dinsdag 13 februari 2018 

BOERENBRUILOFT senioren

 

In de feestzaal van Berkhout 

werd weer een groots feest 

gevierd voor de vele 

aanwezigen. Op het 

allerlaatste moment moest 

nog even worden 

geschakeld door het 

uitvallen van de artiest die 

was geboekt doch ook 

daarbij lieten de 

Gaapstokken zich van hun 

beste zijde zien en werd er 

door een aantal leden 

bijgesprongen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 13 febuari 2018 

SLOTBAL 

Het slotbal bij LEF startte 

om 20.30 uur en rond de 

klok van 11 over 10 werd 

afscheid genomen van het 

jeugdprinsenpaar Owen en 

Anouk en om 11 over 11 

afscheid van het 

prinsenpaar Cor en Riet. 

Met volle tevredenheid kan 

een ieder terugkijken op 

geweldige dagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.gaapstokken.nl/images/Fotos/2017_2018/34-1302seniorenboerenbuiloft/006_34-1302seniorenboerenbruiloft.jpg
http://www.gaapstokken.nl/images/Fotos/2017_2018/34-1302seniorenboerenbuiloft/012_34-1302seniorenboerenbruiloft.jpg
http://www.gaapstokken.nl/index.php/nl/foto-s/2017-2018/434-senioren-boerenbruiloft?vsig1_0=51
http://www.gaapstokken.nl/images/Fotos/2017_2018/35-1302slotbal/067_35-1302slotbal.jpg
http://www.gaapstokken.nl/images/Fotos/2017_2018/35-1302slotbal/136_35-1302slotbal.jpg


    ’T GAAPERTJE 
Maart 2018 

5 
 

AGENDA: 

Zondag 4 maart 2018:  

EXTRA Algemene 

Ledenvergadering: 

Aanvang: 15:00 uur bij het 

Cafe. 

Agenda: 

1. Opening 

2. Uitleg wijziging 

bestuur 

3. Bestuursverkiezing 

aftredend als 

voorzitter ai:        

Rob Faas 

 

Nieuw bestuurslid 

en tevens 

voorzitter:           

Rob van der Poll 

 

Nieuw bestuurslid 

en tevens vice-

voorzitter:           

Paul Randsdorp 

 

Tussentijds 

afgetreden: Stefan 

Slobbe 

 

4. Sluiting   

Zaterdag 17 maart 2018 

Halfvastenbal bij cv de 

Noortukkers 

Zaterdag 24 maart 

Bingo 

FC Lisse  

Aanvang: 20.00 uur 

Zondag 8 april 2018 

SAVE the DATE 

In het kader van het 

jubileum een afrondende 

activiteit georganiseerd 

door de jubileumcommissie. 

………………..tot slot van de 

voorzitter a.i. 

Zondag 4 maart a.s. staat 

voor de cv de Gaapstokken 

een EXTRA Algemene 

Ledenvergadering gepland 

om 15.00 uur met een 

kleine agenda die in het 

teken zal staan van de 

bestuursverkiezing. 

Vanaf september 2016  heb 

ik ad interim, op verzoek 

van het zittende bestuur en 

met toestemming van de 

leden, de functie mogen 

bekleden. Na twee 

fantastische 

carnavalseizoenen is het de 

taak aan het bestuur om na 

de evaluatie ook zich weer 

te gaan richten op het 

NIEUWE jaar met nieuwe 

plannen. 

Voor mij echter ook het 

moment om het stokje  over 

te dragen aan de nieuwe 

voorzitter, die komende 

extra jaarvergadering wordt 

voorgedragen. 

Een periode met ups en 

downs en met een glimlach 

en een traan. De vereniging 

gaat echter altijd voor het 

individu en wist zich zeker 

ook het afgelopen jaar met 

al de extra activiteiten goed 

op de kaart te zetten. 

Bij deze wil ik dan ook het 

zittende bestuur bedanken 

voor de ondersteuning en 

de grootse inzet de 

afgelopen maanden. Samen 

met de diverse commissies 

en leden hebben we het 

toch maar voor elkaar 

gekregen.  

Met de komende nieuwe 

samenstelling van het 

bestuur zal de weg verder 

bewandeld gaan worden en 

daar heb ik dan ook al het 

vertrouwen in.  

Met een groet, 

Rob Faas, vz a.i. 

  

 

 

 

 

 


