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VOORWOORD 
 

Alweer de laatste maand van het jaar. Het begint kouder te worden 
en het is vroeg donker. 
Deze maand hebben we 'n groot aantal jarige in onze buurt, alvast 
gefeliciteerd allemaal. In deze uitgave blikken we nog even terug op 
het bezoek van de zwarte pieten aan de kinderen in de gagel, het 
was weer 'n hele happening die we niet snel zullen vergeten. 
Hopende dat de pieten ons volgend ook kunnen vinden op 'n nog 
nader te bepalen locatie. 
 
Op woensdag 11 december staat de wel bekende kerstmiddag op 
het programma, dit word 'n leuke middag voor de 60-plussers. 
 
Namens de redactie wensen wij u fijne kerstdagenen 'n voorspoedig 
uiteinde en 'n goed begin voor het nieuwe jaar. 
 
gr de redactie 
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PIETEN IN DE GAGEL 
 

Zaterdag 23 november hadden veel kinderen verzameld aan de 
Graafseweg voor de Pietenknutsel.  

Om 4 uur was iedereen binnen en kon er begonnen worden aan het 
versieren van klompjes.  

Druk met stiften en stickers in de weer, zo zijn er echte kunstwerken 
uitgekomen.  

 
Toen werd er ineens hard op de ramen geklopt!  

Twee pieten stormen het zaaltje binnen.  
 

Ze strooien volop met snoepgoed , 
maar cadeautjes zien we niet.  

 
Na heel veel liedjes blijken de pieten toch cadeautjes bij te hebben, 

gelukkig maar!  
Die pieten delen aan iedereen een cadeautje uit, en dan is het 

aftellen geblazen.  
Van 10 naar 0 en uitpakken maar.  

De pieten hebben goed hun best gedaan, want iedereen is blij met 
zijn/haar cadeau.  

 
Als de pieten weer zijn vertrokken is het tijd voor de frietjes. 
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Dit laat iedereen zich ook dit jaar weer goed smaken.  

Daarna nog even gezellig nakletsen, cadeautjes bekijken, en 
uitproberen.  

Dan is het weer de hoogste tijd om naar huis te gaan.  
 

Zo hadden we weer een zeer geslaagde pietenmiddag voor de 
jeugd!  

 
Pieten en alle verdere hulpdiensten kei bedankt!!  

JAC. 

 

KAARTEN 
 

04-nov  
Lenie Bisschops 63
Ans Kuppen 15
Toon Kuijpers -12
Riet Minten -25
Gerrit Bisschops -41
  

18-nov  
Annemarie Verweijen 55
Wim Selten 34
Riet Minten -14
Gerrit Bisschops -33
Lenie Bisschops -42
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DANKWOORD 
 

Zoals wellicht bekend hebben 'n tijdelijk optie gevonden voor de 
kaarters onder ons. Voor deze tijdelijke oplossing zijn wij de Familie 
van Lith erg dankbaar. Het is wel fijn te kunnen melden dat we in 
het nieuwe jaar 'n mooie locatie hebben weten te vinden, hier 
komen we later uiteraard op terug. 
 
Nogmaals Frank en Elly bedankt !!! voor deze tijdelijke mogelijkheid 
die jullie onze kaarters bieden, zodat het toch in 'n aangename 
verwarmde ruimte doorgang kan bieden. 
 
Het bestuur.  

 

 

KERSTMIDDAG 60 + 

 
Dag 60 plussers  

 
Dit jaar is er weer een kerstmiddag voor jullie gepland.  

 
De voorbereidingen zijn weer in volle gang en de persoonlijke 

uitnodiging volgt.  
 

We proberen er weer een gezellige middag van te maken met een 
hapje en een drankje.  

 
Graag verwelkomen we jullie op deze middag 11 dec. in de 

Valkhoeve.  
 

De kerstcommissie. 
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VERJAARDAGEN 
 

DECEMBER 
 

02 DECEMBER    RIA SELTEN 
     
      JAN-WILLEM KOOLE 
 
06 DECEMBER    TOM GERRITS 
 
      JAN Sr. GEURTS VAN KESSEL 
 
10 DECEMBER    HARRIE KUIJPERS 
 
      KIM DOORN 
 
12 DECEMBER    MIRJAN BARTEN 
 
13 DECEMBER    FEY LOEFFEN 
 
15 DECEMBER    ARNO JANSSEN 
 
22 DECEMBER    ANNIE UPHOFF 
 
23 DECEMBER    MARISKA GEURTS VAN KESSEL 
 
28 DECEMBER    ELLIE VAN LITH 
 
29 DECEMBER    FRANK VAN LITH 
 
30 DECEMBER    ANNIE HENDRIKS 
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ADRESSEN 

 

ERWIN VAN DOOREN      0486-472481           vandooren@airbags.nl 
- woordvoerder (bestuur-) vergaderingen 
- organisatie B.B.Q. - fietstocht - Gagelloop 
 
DORIAN SELTEN    0485-455398          m.e.m.selten@online.nl  
- penningmeesteres c.q. financiële zaken 
- ledenadministratie 
 
ROB KUPPEN   0485-451607                     rob@kuppen1.nl 
- aanspreekpunt biljart- en kaartcompetitie  
 
PASCALLE ALBERS  0485-455823   willem.albers@hotmail.com 
- aanspreekpunt (jeugd-) activiteiten 
 
MARK DE KLEIN  0485-785501           markdeklein@telfort.nl 
- aanspreekpunt de Gagelaar 
 
HARRY KUIJPERS            0486-431359              kuijper5@xs4all.nl 
- webmaster 
 
MARCEL SELTEN            0485-455398          m.e.m.selten@online.nl 
- bezorging Gagelaar 

AGENDA 
 

  7 dec. 10.30-11.00  Oud papier Fam. Van Lith 

  9 dec. 19.45 3e kaartavond Fam. Van Lith 

11 dec. 14.00 Kerstmiddag 60+ Fam. Van Lith 

11 dec. 19.00 Poule 1 biljarten Lagerhuis 

18 dec. 19.00 Poule 2 biljarten Pluk 

 
INLEVEREN KOPIJ VÓÓR 20 DECEMBER 


