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VOORWOORD
De laatste maand van het jaar. In dit nummer allereerst nog 'n foto
impressie van het aanleggen van de leiding voor gagelgeluk.
Gagelgeluk is inmiddels in gebruik genomen door de biljarters en
door de kids van de gagel. Die verrast werden door zwarte piet, die
voor iedereen 'n verassing had. Verder in deze uitgave de oproep
voor de 60+ middag. Ook ziet u 'n prachtige foto van ons 40 jarig
bruidspaar; Toon en Tonnie. ten laatste feliciteren wij de vele jarigen
van deze maand.
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VERJAARDAGEN
DECEMBER
02 DECEMBER

RIA SELTEN
JAN-WILLEM KOOLE

06 DECEMBER

TOM GERRITS
JAN Sr. GEURTS VAN KESSEL

10 DECEMBER

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

www.degagelaar.nl

4

degagelaar@telfort.nl

PIETEN IN DE GAGEL
Pieten in de Gagel!
Zaterdag 22 nov. waren er gezellig veel kinderen naar Gagelgeluk
gekomen.
Om 4 uur begonnen we met knutselen, en iedereen was goed
creatief bezig met sint en pietjes kleuren knippen en plakken.
Na lang wachten was het eindelijk zover, er kwam een Piet binnen.
Het was er maar één, en kadootjes had hij niet bij.
Gelukkig had de Sint dit al in de gaten,
En heeft hij de kadootjes nog snel bij de buurvrouw laten bezorgen.
Er werden leuke spelletjes gespeeld met de Piet, maar het leukste
spel was toch wel het dobbelspel,
Als je een pietje dobbelde mocht je je kadootje gaan pakken.
Toen iedereen zijn of haar kado had gepakt kon het aftellen
beginnen
3..2..1.. en uitpakken maar!
Alle kado's vielen in de smaak en er werd nog hard voor piet
gezongen,
om haar te bedanken en weer uit te zwaaien.
Dan weer terug aan tafel, want de frietjes zijn al klaar.
Dus lekker zitten en smullen maar.
Iedereen met een mooi kado en een lekker volle buik weer naar
huis .
Iedereen die meegeholpen heeft aan deze zeer gelaagde middag
BEDANKT!!
Groetjes JAC.
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KERSTMIDDAG 60 +
Het zit er weer aan te komen, de 60+ kerstmiddag.
Dit jaar gaan we naar het deze zomer geopende "Gagelgeluk".
We gaan ook daar weer voor wat gezelligheid te zorgen.
Het vertrouwde praatje, bij een hapje en een drankje,
hoort hier zeker bij.
We hopen jullie dan op 10 dec. om 2 uur allemaal te verwelkomen
op Reigerstraat 5.
Tot ziens op 10 december. De K.C
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www.degagelaar.nl

7

degagelaar@telfort.nl

ADRESSEN
ERWIN VAN DOOREN
0486-472481
- woordvoerder (bestuur-) vergaderingen
- organisatie B.B.Q. - fietstocht - Gagelloop

vandooren@airbags.nl

DORIAN SELTEN
0485-455398
- penningmeesteres c.q. financiële zaken
- ledenadministratie

m.e.m.selten@online.nl

ROB KUPPEN
0485-451607
- aanspreekpunt biljart- en kaartcompetitie

rob@kuppen1.nl

PASCALLE ALBERS
0485-455823 willem.albers@hotmail.com
- aanspreekpunt (jeugd-) activiteiten
MARK DE KLEIN
0485-785501
- aanspreekpunt de Gagelaar
MARCEL SELTEN
- bezorging Gagelaar

0485-455398

REKENINGNUMMER GAGEL

markdeklein@telfort.nl

m.e.m.selten@online.nl

NL90 RABO 0134315693

AGENDA
3 dec.
6 dec.
10 dec.
17 dec.

19.00
10.30-11.00
14.00
19.00

Poule 2 biljarten
Oud papier
Kerstmiddag 60+
Poule 1 biljarten

Gagelgeluk
Fam. Van Lith
Gagelgeluk
Gagelgeluk
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