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VAN DE BESTUURSTAFEL: 

Let op, aanstaande 
ledenvergadering en de 
aansluitende BBQ worden 
verzet van datum. Dit helaas 
omdat FC Lisse hun slotdag 
op dezelfde dag viert. 
 
Het is 7 Juli aanstaande 
geworden! We beginnen de 
dag om 15.00 uur met de 
vergadering. De BBQ zal 
aanstaan rond 17:00 uur. 
 
De officiële uitnodiging voor 
de vergadering volgt nog, 
opgeven voor de BBQ graag 
via secretariaat. 
 
 

   
 
Carnavals Quiz: 
 
Met alweer het “laatste” 
evenement 
georganiseerd door de 44 
jaar commissie sloten we 
af in De Gewoonste Zaak 
in Lisse. 
 
Hier werden verschillende 
teams gemaakt door de 
commissie zodat jong en 
oud in een team terecht 

kwam. Met de vele 
vragen over vroeger en 
over nu werd iedereens 
kennis getest met de 
uiteindelijke hamvraag: 
hoeveel weet jij eigenlijk 
van onze mooie 
vereniging.  
 
Uiteindelijk werd het een 
leuke interactieve Quiz 
waarin het nog spannend 
zou worden wie naar huis 
zou mogen gaan met als 
naam de winnaars van de 
Gaapstokken! 
 
Via deze weg feliciteren 
wij dan ook nogmaals 
Team Kraaiendonk (Bas 
Randsdorp, Robert Faas, 
Anneke van Beek & Joost 
vd Lans) met het behalen 
van de eerste plaats! 
 

 
 
Mozaïek steken: 
 
Zoals iedereen weet 
hebben we met elkaar 
hard gewerkt aan de 
eerste opdracht van de 
prinsenparen: Het 44 jarig 
logo van de Gaapstokken. 
 
Met man en macht is er 
een hoop werk verzet in 
de twee en halve dag om 

het kunstwerk gereed te 
krijgen voor de jury op de 
zaterdag ochtend. Vrijdag 
avond is het dan toch 
gelukt om het mozaïek 
klaar te krijgen en op de 
luifel te plaatsen van 
eetcafé Lef.  
 
Mooi Centraal stond dan 
ook ons logo op het 
vierkant, goed zichtbaar 
voor een ieder die langs 
kwam. Ook tijdens de 
corso optocht trok ons 
mozaïek de nodige 
aandacht. 
 
De jury was het met ons 
eens dat we een mooie 
locatie hadden en een 
netjes gestoken mozaïek 
hadden, deze werd dan 
ook beloond met een 7e 
plaats in de categorie fijn 
steek mozaïek met een 
puntentotaal van 1.026 
met maar een 
puntenverschil van 191 
met de nummer 1!!! 
 
Wij willen dan ook via 
deze weg iedereen 
bedanken voor de inzet 
om deze opdracht tot z’n 
succes te verwezenlijken! 
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Koninklijke 
onderscheiding 
 
Trots als vereniging 
mogen wij melden dat we 
nog twee leden in ons 
midden hebben met een 
speciale onderscheiding. 
Ab Boot & Chris van 
Rooijen hebben beide 
een koninklijke 
onderscheiding mogen 
ontvangen. Dit door hun 
onmisbare hulp als 
vrijwilliger bij 
verschillende 
verenigingen.  
 
Uiteraard hopen we nog 
vele jaren op jullie te 
mogen rekenen! 
 
Hieronder de redenen 
voor de onderscheidingen 
 
De heer Albert Boot (61 
jaar) zet zich al meer dan 
35 jaar in als vrijwilliger 
en bestuurslid bij 
carnavalsvereniging De 
Gaapstokken. Hij is 

daarnaast vrijwilliger 
(steward) bij FC Lisse en 
heeft jaren gewerkt als 
vrijwilliger bij kasteel 
Keukenhof waar hij het 
kasteel aankleedde met 
prachtige bloemstukken. 
Ook heeft hij met zijn 
team meegedaan aan de 
Samenloop voor Hoop in 
Hillegom en heeft hij veel 
geld ingezameld voor 
KWF Kankerbestrijding. 
Daarnaast is hij vele jaren 
bij clubhuis Ons Trefpunt 
betrokken geweest.  
 
De heer Chris van Rooijen 
(66 jaar) is mede als 
voorzitter zeer betrokken 
geweest bij 
speeltuinvereniging 
Kindervreugd in Lisse. 
Tegenwoordig 
organiseert hij de 
sjoelavonden en het 
mozaïek steken in de 
speeltuin. Hij verzorgt als 
chauffeur wekelijks 
uitstapjes voor bewoners 
van wooncentrum Bolero 
en regelt sponsors voor 
extra activiteiten. Ook zijn 
vrijwillige inzet voor 
carnavalsvereniging De 
Gaapstokken en het 
rijden van ouderen voor 
de welzijnsorganisatie 
tekenen zijn actieve inzet. 
 
(Bron: Blik op Lisse) 
 

 

 
 

 
 
Ledenvergadering + BBQ 
 
Zoals de laatste jaren zal 
deze weer plaats gaan 
vinden bij FC Lisse. In de 
ledenvergadering zal er tijd 
worden genomen voor onze 
leden om hun vragen en 
opmerkingen onder 
aandacht te nemen. Graag 
willen we ook samen met 
de leden zorgen voor leuke 
feesten en bieden deze dag 
dan ook graag een extra 
luisterend oor naar onze 
leden. 
 
Wij vragen dan ook alle 
leden te komen op de leden 
vergadering en hun 
vragen/opmerkingen te 
stellen. We zijn 1 vereniging 
en moeten deze met elkaar 
dragen en verzorgen.  
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Input is dus altijd welkom! 
Uiteraard zullen we deze 
vergadering ook de cijfers 
van afgelopen jaar 
bekendmaken net zoals de 
begroting voor komend jaar. 
 
Ook zullen de 
bestuurswijzigingen aan de 
orde komen (wie doet nu 
wat) zodat een ieder lid 
ervan op de hoogte is bij 
wie zij terecht kunnen met 
eventuele vragen tijdens 
het seizoen. 
 
Mocht u nu niet aanwezig 
kunnen zijn tijdens de 
ledenvergadering en toch 
een vraag/opmerking 
hebben die behandeld moet 
worden vragen we u deze in 
te zenden naar: 
secretariaat@gaapstokken.
nl 
 
De BBQ aansluitend hebben 
we graag dat iedereen zich 
opgeeft. Dit natuurlijk zodat 
we rekening kunnen 
houden met de inkopen 
zodat niemand wat te kort 
zal komen! Ook dit mag 
naar 
secretariaat@gaapstokken.
nl 
 
De kosten voor dit jaar zijn:  
Volwassen: €10,‐ 
Kinderen tot 12 jaar: €5.‐ 
 
Wij hopen elkaar natuurlijk 
te zien! 
 
 

 

 

AGENDA: 

6 mei 2018 

15:00 uur Inloopmiddag in 

’T Café 

23 tot 25 mei 

Collecte Oranje fonds. 

18:00 uur verzamelen bij de 

Irenestraat 13, opgeven bij 

Secretariaat. (Jeugd & Raad 

loopt mee aangezien dit de 

opdracht was van de 

prinsenparen) 

3 Juni 2018 

15:00 uur Inloopmiddag in 

’T Café 

7 Juli, 

15:00 uur, Algemene 

ledenvergadering  

17:00 uur, BBQ bij FC Lisse  

opgeven bij Secretariaat. 

 

 


