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REDACTIE:

FC LISSE WEEKEND:

Het is alweer december het
jaar is omgevlogen. Het
laatste gaapertje van 2016
ligt voor jullie met, hoop
nieuws en mededelingen.
We wensen u weer veel
leesplezier. PS Wilt u ook
helpen het gaapertje te
vullen stuur u mail naar
secretariaat@gaapstokken.
nl.

BESTUUR:

DE PEN:
In deze rubriek is iemand
genomineerd die zich
voorstelt aan de vereniging
en wat over zichzelf verteld.
En als laatste iemand die hij
of zij nomineert voor het
volgende gaapertje.
(Inzenden voor iedere 25 ste
van de maand
secretariaat@gaapstokken.
nl)

Nodig al u bekende, familie
leden of verenigingen uit
voor deze onvervalste
carnavals avond.

De eerste pen van de
vereniging en dan wel aan
mij, wat een eer.
Ik zal me even voorstellen
Mijn naam is Margreet
Randsdorp en ben getrouwd
met Danny Randsdorp

Dit Gaapertje voorziet in
alle mededelingen die nodig
zijn. Wij zijn gewoon erg
druk. Daarom wensen wij
iedereen fijne feestdagen
en een goedde
jaarwisseling. En zien wij
jullie graag zondag 8 januari
op onze
Nieuwjaarsreceptie.

We hebben 2 zoons René en
Bas
Ik kom uit een groot gezin
waarvan ook 2 broers van
mij actief zijn bij de
Gaapstokken.

LET OP!!!!!
Heeft u lidmaatschap
overgemaakt dan zal in
januari u kaart in de bus
vallen. Heeft u het niet
overgemaakt dan moet u
een kaart kopen. Maar wees
er snel bij want het gaat
echt onwijs hard en op is
echt op ……
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Voordat ik bij de
Gaapstokken kwam zat ik bij
Da Capo ik heb daar de
eerste jaren als majorette
gelopen en daarna heb ik
Bariton en trombone
gespeeld.
Ik ben bij de Gaapstokken
gekomen doordat Bas
jeugdprins werd, daarvoor
kwamen we ook weleens
maar niet zo vaak als nu. Ik
vind de Gaapstokken een
gezellige club met veel
afwisseling.
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Verder in het dagelijks leven
werk ik op het moment bij
een callcenter en heb
daarnaast veel
werkzaamheden voor de
vereniging omdat ik
penningmeester ben en
daar graag goed voor inzet.
Wat ik verder leuk vindt is
films kijken en soms een
borrel halen in het Café.

DE NIEUWE
PRINSENPAREN:

AGENDA:
8 Jan. Nieuwjaarsreceptie.
Buisinessroom FC Lisse.
Aanvang 15.00 – 18.00 uur
Jeugdprins Martijn
Jeugdprinses Nadine
Adjudant Owen.

Nou dat was het dan zo`n
beetje over mij.
Ik geef de pen door aan:

26 t/m 29 jan. FC Lisse
Weekend
5 feb. Inloop middag.
’t
Café. Aanvang 15.00 – 18.00
uur
11 feb. Carnaval in de Engel

Saskia Mieloo

Uitjes zijn bij ter perse gaan
van dit blaadje niet bekend.
Wellicht in volgende
gaapertje meer.
Prins Rob de 3e
prinses Monique
Adjudant Daan (niet op
foto)

JEUGD;
Wij zijn druk bezig met onze
programmering van ons
Kidzfestijn. Ook de eerste
voorbereiding van ons
jaarlijkse scholenbezoek is
in volle gang. De trainsters
zijn druk met de
dansmariekes om ze tot
perfectie te trainen voor het
dansmarieke festival in
Noordwijkerhout op zondag
15 januari 2017. Uiteraard
hopen wij dat iedereen ons
dan komt aanmoedigen.

liefst 11 prinsen paren heeft
hij en zijn schaduw
(Samantha) tot ongelooflijke
seizoenen begeleid.

Met deze 2 prinsenparen
zullen de gaapstokken dit
seizoen weer bruisen met 1
groot feest als gevolg.

Uiteraard werd er ook een
traantje gelaten niet omdat
we alleen afscheid moesten
nemen van 2 prachtige
prinsenparen maar ook van
adjudant Geoffrey. Maar
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VOLGENDE UITGAVE 8
JANUARI tijdens de
Nieuwjaarsreceptie zal de
papieren uitgaven
klaarliggen.

