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OPDRACHT SLEUTEL:
REDACTIE:
Ja hoor het is weer zover
het 2e gaapertje is uit. Na
een moeilijke bezorg
problemen van het eerste
blad proberen we het
deze maand beter. Maar
wilt u hem als eerste
lezen kom dan naar de
inloop middag daar ligt
een geprinte uitgave
klaar. Ook kunt u de
uitgaves vinden op de
site.

BESTUUR NIEUWS:
Als alles goed is heeft
iedereen een bericht
gehad van onze
penningmeester om de
contributie over te
maken. ( graag voor 11‐
11‐2016) Het is november
en dat betekent voor het
bestuur een hoop drukte.
In deze maand wordt
alles duidelijk en moeten
alle puzzel stukjes in
elkaar vallen voor het
komende seizoen. Is er
iets schroom niet wij
staan u graag te woord.

BEKENDMAKING
PRINSENPAREN:
12 november is het zover
dan weten we wie we het
komende seizoen gaan
volgen.

Zaterdag 22 oktober
heeft prins René, Page
Jamie, Jeugdprins Mika,
Jeugdprinses Ashley en
hun gevolg de opdracht
voltooit. Met een heuse
seniorendisco. In
Berkhout ging het dak er
helemaal af. Er werd
gedanst, gesjanst en
lekker genoten met
drankjes en een hapjes.
Alles werd weer
gesponsord zodat de
senioren weer helemaal
een middag uit waren.
Alle sponsors en
vrijwilligers bedankt voor
deze topmiddag.

Er zijn al diverse hint
gegeven. Speciaal voor
jullie zet ik ze nog eens op
een rijtje:
HINT 1 JEUGD:
“Met een bolhoed op
bivak.”
HINT 2 JEUGD:

HINT 1 GROOT;
“Het is een briljante
adviseur.”

UITJE MAASTRICHT:

HINT 2 GROOT:

Er zijn nog enkele plekken
in de bus. 11 november
gaan we om 07.00 uur
weg en daar om 19.00
uur retour. Dit is nu echt
zo’n bucket‐list dingetje!!
Info bij het secretariaat

“Zonder strijd geen
vreugde”
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JEUGD:

De pakjes zijn gepast, de
schoenen gepoetst. Dus
de jeugd is er bijna klaar
voor. De dansmariekes
studeren nog een paar
keer op hun nieuwe
garde dans. De jeugdraad
is aan het over peinzen
wie het nieuwe jeugd
prinsenpaar wordt. Ook
de polonaise wordt volop
op de schoolpleinen
geoefend om op 12
november geen
modderfiguur te slaan.
Onder tussen zijn de
ouders en andere jeugd
minnende grote mensen
bezig met het bedenken
wat er allemaal nog
geregeld moet worden
voor de jeugd.
AVONDJE UIT LISSE:
Vol trots mogen wij de
laatste artiest bekend
maken:

DATUMS OM TE
ONTHOUDEN:

DE PEN;

11 november:
Bus naar Maastricht.
07.00 uur vertrek. Info of
opgeven: stuur een mail.
Dit wordt een rubriek
waar we elkaar beter
leren kennen.
Met de antwoorden van
de vragen. Wie ben je ,
Wat doe je, Hoe ben je bij
de club gekomen, en een
leuke anekdote. En als
laatste mag je zelf kiezen
aan wie je de pen door
stuurt.
Jouw verhaal stuur je dan
naar
secretariaat@gaapstokke
n.nl Voor elke 20e van de
maand.
De eerste die dit mag
doen is:
Margreet Randsdorp.

PASCAL REDEKER komt
deze avond de ter specke
hal op zijn kop zetten.

12 November:
Bekendmaking wie de
nieuwe prinsenparen zijn.
Aanvang 20.00 uur
Restaurant “de Engel”.
Draaiboek niet gehad
stuur een mail en u krijgt
hem toegestuurd.
20 November:
Kennismaking met de
prinsenparen. LET OP!!!
Locatie wordt door de
nieuwe prins op 12
november bekent
gemaakt. Aanvang 15.00
uur.
26 November:
Sinterklaas Bingo.
Aanvang 20.00 uur in de
Business‐room van FC
Lisse.
11 December
Inloop middag in “het
cafe”. Aanvang 15.00 uur.
Niks moet… gewoon
gezellig.

Kaart verkoop zal op
maandag 21 november
beginnen. Meer info
hierover vindt u tegen die
tijd op site.
www.gaapstokken.nl
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