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VOORWOORD
We zijn weer in de maand december aan gekomen. De feestmaand
met sinterklaas , kerst en oud en nieuw.
In deze uitgave de uitnodiging voor alle 60+ -ers die op 9 december
’n gezellige middag samen gaan beleven.
Verder ’n verslag en enkele foto’s van onze pietenactiviteit,
wederom ’n zeer geslaagde middag voor de jongste kids van de
buurt.
Ook verwelkomen wij de nieuwe bewoners aan de sperwerstraat,
Freddy en Maaike.
Ten laatste feliciteren wij weer de vele jarigen in deze laatste maand
van het jaar en wensen wij eenieder geweldige feestdagen en ’n
goed uiteinde.
De redactie.

KERSTMIDDAG 60 +
Hallo 60+ers van de Gagel.
Jullie hebben ondertussen al allemaal de uitnodiging voor de
kerstmiddag
gelezen.
We hopen op deze middag weer voor een beetje vertier te zorgen,
een
hapje en een drankje zal er zeker zijn, en dan maken wij er samen
met jullie
weer een fijne en gezellige middag van.
Allemaal tot ziens op 9 dec. in ons gagelgeluk.
www.degagelaar.nl
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PIETEN IN DE GAGEL

Zwarte piet in gagelgeluk!
Zaterdag 21 nov. hadden we onze pietenactiviteit gepland.
Om 4 uur kwamen er dan ook een heleboel kinderen gezellig mee
knutselen.

.

Deze keer werd er een stoomboot
gemaakt.
Alle kinderen waren erg hun best aan het doen, en druk aan t
knutselen toen er plots een piet binnen kwam.
Deze piet ging meteen aan t mee knutselen en kletsen.
Toen het toch echt tijd werd voor de kadootjes had piet een idee.
We doen een spelletje pepernoten stapelen, en diegene die de
hoogste stapel heeft mag een kadootjes komen halen.
www.degagelaar.nl
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Er werd door iedereen, ook sommige ouders konden het niet laten,
druk gestapeld, maar het viel echt niet mee een toren te bouwen.
Er werden dan ook allerlei truckjes en foefjes bedacht om maar te
kunnen stapelen.
Toen dan toch uiteindelijk iedereen een kadootjes had gewonnen
mocht er uitgepakt worden.
Iedereen was erg blij met het kado, en wilde graag nog met kado en
piet op de foto.
Na de fotosessie was het voor piet alweer de hoogste tijd om te
vertrekken.

hadden gemaakt konden
Nadat we de tafels pepernootvrij
we de tafels klaar gaan maken voor de frietjes.

Iedereen heeft zich de friet
ook dit jaar weer goed laten
smaken, en zo ging iedereen weer tevreden naar huis.
Iedereen weer kei bedankt, het was weer top, zonder jullie was t
niet gelukt
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5

degagelaar@telfort.nl

WELKOM IN DE BUURT

Welkom Freddy Poos en Maaike Ekstijn !!!

www.degagelaar.nl

6

degagelaar@telfort.nl

VERJAARDAGEN
DECEMBER

02 DECEMBER

RIA SELTEN
JAN-WILLEM KOOLE

06 DECEMBER

JAN Sr. GEURTS VAN KESSEL

10 DECEMBER

KIM DOORN

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
- 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

PASCALLE ALBERS
0485-455823 willem.albers@hotmail.com
- aanspreekpunt (jeugd-) activiteiten
MARK DE KLEIN
0485-785501
- aanspreekpunt de Gagelaar
- aanspreekpunt biljart- en kaartcompetitie

markdeklein@telfort.nl

GUUS PLUK
- webmaster

06-46165731

guuspluk@muziekschool
musicfun.nl

MARCEL SELTEN
- bezorging Gagelaar

0485-455398

m.e.m.selten@online.nl

REKENINGNUMMER GAGEL

NL90 RABO 0134315693

AGENDA
02-12-15
05-12-15
09-12-15
16-12-15

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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