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OPDRACHT SLEUTEL:
REDACTIE: Hier is ie dan
het eerste nieuwsblad 3.0
van C.v. de Gaapstokken.
Op veler verzoek om
weer een nieuwsbrief uit
te brengen is hij er. Zo bij
u op de deurmat oud en
vertrouwd. Wij hopen
jullie zo voldoende te
informeren wat er speelt
en beleefd in de
vereniging. Wij wensen u
veel leesplezier.

BESTUUR NIEUWS:
Wist u dat wij nog steeds
opzoek zijn naar een
voorzitter. Rob Faas is ad
Interim voor maximaal 2
jaar. Dus heb je en tip of
heb je zelf interesse laat
het ons weten.
De voorbereidingen zijn
in volle gang voor het 43
ste seizoen. Ook zal
binnenkort gevraagd
worden om u contributie
te betalen

UITJE MAASTRICHT:
Op 11 november gaan we
onder begeleiding van
prins René de 3e naar het
Vrijthof in Maastricht om
eens mee te maken hoe
daar het carnavals
seizoen geopend wordt.
Het bestuur laat een bus
rijden. Wil je mee? Dat
kan, geef je op bij
secretariaat@gaapstokke
n.nl . Zodra je betaald
hebt is je plek in de bus
zeker. Kosten 15,‐ euro
P.P. Let op het is op een
vrijdag en de bus zal rond
0.700 uur vertrekken en
tegen 0.00 uur weer
terug in Lisse zijn. Meer
info volgt.

INLOOP MIDDAG:
Terug van weggeweest
organiseren we iedere
eerste zondag van de
maand een inloop
middag. Niks moet,
gewoon gezellig en dat
allemaal van 15.00 uur
tot 18.00 uur. De
eerstvolgende is zondag 2
oktober bij ’t Cafe
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De opdracht van de
gemeente moest nog
vervuld worden. Onze
prins heeft samen met
zijn raad besloten om
weer een seniorendisco
te organiseren in
Berkhout. En wel op
zaterdag 22 oktober
aanvang 14.30 uur. Alle
60+ zijn welkom en vol
=vol.

BEKENDMAKING
PRINSENPAREN:
Jahhh…. Er is witte rook.
Zowel bij de jeugd als bij
de grote. Kunnen jullie
ook niet wachten? Nog
even geduld zaterdag 12
november is het zover.
Dan zal in de zaal van
zalencentrum “De Engel”
alle geheimen prijs
gegeven worden. Samen
met een dj en blaaskapel
de Pretnoten wordt het 1
grote happening.
Aanvang 20.00 uur. Info
volgt.
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WIST U DAT? :
JEUGD:
Ook de jeugdafdeling
bruist van energie en dat
is wel gebleken met het
organiseren van hun
eerste Vossenjacht. Er
waren maar liefst 60
kinderen. Zowel van
leden als geen leden. Het
was prachtig weer en de
vossen waren geweldig.
Alle deelnemers kregen
wat drinken en snoepje
onderweg. Gemist??
Volgend jaar zal het zeker
terugkeren .

2 oktober: inloopmiddag
in “’t cafe” aanvang 15.00
uur

*) Peter Verheijen het
nieuwe bestuurslid is.
*) Wij over 2 jaar een
nieuwe penningmeester
en voorzitter moeten
hebben.
*) Boris O , SLAMM,
O3gene en..??? de
artiesten zijn voor
avondje uit Lisse.
*) jullie kunnen helpen dit
blad te vullen. Stuur het
naar
secretariaat@gaapstokke
n.nl

TUSSENDOORTJES:
Er is een nieuwe
groepering binnen de
club. Zij noemen zich de
tussendoortjes. Het zijn
oudere kinderen vanaf
het voort gezet
onderwijs. Zij zullen
diverse dingen
organiseren en assisteren
waar nodig is.
Gegarandeerd dus dat we
daar nog van horen.

DATUMS OM TE
ONTHOUDEN:

*)Dat de bar in het
paviljoen op het heems
kerkplein werd bemant
door vrijwilligers van de
Gaapstokken. Iedereen
nogmaals grote dank.
*) Veel informatie te
vinden is op onze site:
www.gaapstokken.nl
Zo ook foto’s van de
diverse evenementen.
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22 oktober:
Seniorendisco in
berkhout aanvang 14.30
uur
11 november: Bus naar
Maastricht. 07.00 uur
vertrek. Info of opgeven
stuur een mail.
12 november: Aankomst
sint en zijn pieten in
Nederland en zij nemen
de nieuwe prinsenparen
mee. Restaurant “de
Engel” aanvang 20.00
uur.
20 november:
Kennismaking
prinsenparen in “’t Café”
aanvang 15.00 uur

