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VOORWOORD  
 
In deze uitgave de eindstand van de biljartcompetitie en 'n 
fotoverslag van de finale die inmiddels gespeeld is en die 'n winnaar 
had in de persoon van Marius Selten. Al met al 'n gezellige avond 
met diverse spannende wedstrijden die uiteindelijke 'n terechte 
winnaar kende. Marius versloeg Theo Pluk en Arie Kuppen in de 
voorrondes en in de finale rekende hij af met Mark de Klein en Marc 
van Gemert die respectievelijk tweede en derde werden. Tevens 
ging ook de aanmoedigingsbeker naar Marius, hij verbeterde zijn 
gemiddelde met 0,47. 
 
Verder vind u de oproep voor het oud ijzer dat begin mei weer wordt 
opgehaald. Vervolgens ziet u de uitnodigingen voor de gagelloop, 
het paaseieren zoeken voor de kindjes en de dorpsquizz. 
 
Ook feliciteren wij alle jarigen van deze maand. 
 
Tenslotte helaas ook triest nieuws, geheel onverwachts hebben we 
afscheid moeten nemen van Dieny Blom. Wij wensen Gied en 
familie alle sterkte toe in deze moeilijke tijd. 
 
de redactie. 
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BILJARTEN 
 

AANMOEDIGINGSBEKER 

 

1 Marius Selten +0,47 
 

2 Toon Kuijpers +0,05 

3 Herwieg Gerrits +0,03 

4 Mark de Klein +0,02 

Emile Merkus +0,02 
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 WINNAAR 2016/2017 : MARIUS SELTEN 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
     2e plaats: Mark de Klein 

 
 
 

                                                         
   3e plaats: Marc van Gemert 
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Gagelloop!!  
 
Het weer wordt alweer wat beter, de dagen worden weer langer, de 
klok is weer naar de zomertijd, dus weer tijd voor onze jaarlijkse 
gagelloop. 
Dit jaar gaat ie plaats vinden op vrijdag 21 april. 

We vertrekken om 19.00 bij Gagelgeluk.  
Welke route we gaan bewandelen, en welke spelelementen erin 
gaan zitten daar zeggen we nog even nix over. 
Opgeven is ook niet nodig, als je gewoon zorgt dat je er om 7 uur 
bent, dan kan je gewoon gezellig meelopen. 

Na afloop is er natuurlijk weer een heerlijk soepje voor 
iedereen. 
 
Voor diegene die niet mee kunnen/willen lopen,  en toch gezellig 
aan willen schuiven bij de soep achteraf, dat kan natuurlijk ook. 

Jullie zijn van harte welkom vanaf ong. half 9 in 
Gagelgeluk. 
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PaPaPaPaaseieren zoeken!aseieren zoeken!aseieren zoeken!aseieren zoeken!  
 
 
 

Het is alweer lente, dus tijd voor Pasen!! 
Dit jaar willen met de jeugd uit de gagel weer paaseieren gaan zoeken. 
Dit willen we doen op donderdagmiddag 13 April om half 3.donderdagmiddag 13 April om half 3.donderdagmiddag 13 April om half 3.donderdagmiddag 13 April om half 3.    
We gaan verzamelen op de Bergseweg 8Bergseweg 8Bergseweg 8Bergseweg 8 waar in het bos de eieren verstopt 
zullen liggen. 
Als alle eieren gevonden zijn is er voor iedereen een kleine 

 paas-verrassing en voor de vinder van t gouden ei is er iets extra’s. 
Het is alleen eieren zoekenalleen eieren zoekenalleen eieren zoekenalleen eieren zoeken, verder geen knutselactiviteit erbij. 
 
Om te weten hoeveel attenties we mogen maken vragen we jullie wel om 
je op te geven voor deze activiteit.op te geven voor deze activiteit.op te geven voor deze activiteit.op te geven voor deze activiteit.    
Dit kan via de mail: willem.albers@hotmail.com, of via de telefoon: 06-
17828233 met een berichtje of appje. 
 
 
Hopelijk tot ziens allemaal op 13 april, 13 april, 13 april, 13 april,                                                                                 
                                                                                                                                                                                      JAC.              JAC.              JAC.              JAC.                    
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De Dorpsquizz “Zuuk ut mar uut!”  

 
Het is nog even wachten maar hij komt er ook dit jaar weer aan, de 
millse dorpsquizz:  Zuuk ut mar uut 
 
Deze quiz zal op zaterdagavond 7 oktober gehouden worden. Op 
deze avond kan een vertegenwoordiger van elk deelnemend team 
tussen 19.00 uur en 19.30 uur bij café Royal in Mill het 
vragenboekje ophalen. In dit boekje staan tal van vragen over de 
meest uiteenlopende zaken in en rond Mill. Maar ook komen er 
algemene onderwerpen aan de orde. Daarnaast is er een rubriek 
waarvoor men het dorp in zal moeten en komt er een geheime 
opdracht. Uiterlijk 23.30 uur dient het boekje weer ingeleverd te 
worden bij café Royal. 
Op vrijdagavond 13 oktober zal in grandcafé ’t Lagerhuis in Mill 
vanaf 20.30 uur een feestavond zijn met bekendmaking van de 
uitslag en prijsuitreiking. 
 
Inschrijven 
Nu hebben we vorig jaar met een aantal mensen uit onze 
buurtschap hieraan mee gedaan, dit was erg gezellig verlopen, 
vandaar dat we ook dit jaar weer willen proberen of we een gezellig 
goed team bij elkaar kunnen krijgen om mee te doen aan de quizz. 
Het duurt nog even voor het zover is maar we moeten wel al 
opgeven vandaar nu al deze oproep, heb je zin om (weer) mee te 
doen laat dit dan alvast weten via willem.albers@hotmail.com, of via 
een app of sms op 06-17828233 en dan kunnen we ook dit jaar 
weer onze buurtschap “De Gagel” vertegenwoordigen  in de 
dorpsquiz! 
 
De organiserende werkgroep adviseert een team uit minimaal 8 
personen te laten bestaan, om alle vragen en opdrachten ook 
binnen de beschikbare tijd te kunnen verwerken. 
Meer weten? 
Ga dan naar de site van Zuuk ut mar uut, www.zuukutmaruut.nl. 
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OUD IJZER 

 
Op Zaterdag 6 Mei a.s. is het weer zover 

dan wordt het oud ijzer weer huis aan huis voor jullie 
op gehaald. Graag zouden we dit voor aan de 

weg hebben liggen zodat we snel kunnen werken. 
Mocht je veel hebben dan komen we dit ook 
ophalen we beginnen rond 9 uur dus vanaf 

dan kun je ons verwachten. 
We hopen weer op een flinke bijdrage zodat 
we de kas weer flink kunnen spekken 
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VERJAARDAGEN 
 

APRIL 
 
04 APRIL     RIA GERRITS 
 
 
      JOSÉ GEURTS VAN KESSEL      
 
 
08 APRIL     HERWIEG GERRITS 
 
 
10 APRIL     JAN VERSCHUREN 
 
 
13 APRIL      MARIE-JOSÉ KUYPERS 
 
 
14 APRIL     ANNEMARIE VERWEIJEN 
 
 
      JO KELLETER 
 
 
      ERNA VAN KOL 
 
 
16 APRIL     JEANNE VAN KUPPEVELD 
 
 
17 APRIL     THEO SELTEN 
 
 
26 APRIL     MARIT GEURTS VAN KESSEL 
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IN MEMORIAM 
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ADRESSEN 
 

HENKO V/D HEIJDEN      06-21247801          henko.vanderheijden@           
- woordvoerder (bestuur-) vergaderingen           gmail.com 
- organisatie B.B.Q. - fietstocht - Gagelloop 
 
DORIAN SELTEN    0485-455398           m.selten@outlook.com 
- penningmeester c.q. financiële zaken 
- ledenadministratie 
 
PASCALLE ALBERS  0485-455823   willem.albers@hotmail.com 
- aanspreekpunt (jeugd-) activiteiten 
 
MARK DE KLEIN  0485-785501           markdeklein@telfort.nl 
- aanspreekpunt de Gagelaar 
- aanspreekpunt biljart- en kaartcompetitie  
 
GUUS PLUK             06-46165731       guuspluk@muziekschool 
- webmaster            musicfun.nl 
 
MARCEL SELTEN            0485-455398          m.selten@outlook.com 
- bezorging Gagelaar 
 
REKENINGNUMMER GAGEL                            NL90 RABO 0134315693 

 

AGENDA 
 

01-04-17 10.30-11.00 Oud papier Fam. Van Lith 
14-04-17 14.30 Paasmiddag Jeugd Gagelgeluk 
21-04-17 19.00 Gagelloop  Gagelgeluk 

 
INLEVEREN KOPIJ VÓÓR 20 APRIL 


