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VOORWOORD 
 

In deze uitgave van de gagelaar allereerst de uitnodiging voor de 60 
plussers, die weer 'n gezellige middag tegemoet kunnen gaan. 
Vervolgens de nieuwe indeling voor poule 2 van het biljarten, omdat 
per abuis de stand van vorig seizoen in het november nummer 
stond. Ook feliciteren wij alle jarigen voor de maand december. 
Verder vind u 'n verslag van de kids die het sinterklaasfeest in 
gagelgeluk hebben gevierd. 
 
Verder hebben we helaas op 21 november afscheid moeten nemen 
van Steve van Graven, een van onze buurtgenoten, is op 75 jarige 
leeftijd overleden in zijn woonplaats St Hubert. 
 
Ten laatste uiteraard weer de agenda met daarin extra opgenomen 
de  biljartavond van poule 2 
 
de redactie. 

KERSTMIDDAG 60 + 

Hallo 60 plussers uit de Gagel. 

We zijn er al weer aan gewend dat de wintertijd is ingegaan.   

De feestdagen zitten er weer aan te komen dus ook onze 
vertrouwde kerstmiddag. 

De voorbereidingen zijn al begonnen en we maken er met z`n allen 
een fijne gezellige middag van. 

We hopen jullie dan ook allemaal weer te zien in het lekker warme 
zaaltje van gagelgeluk 

Op woensdag 14 december om 14.00 uur. Voor een hapje en een 
drankje zal worden gezorgd. 
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BILJARTEN 

 
In het de editie van november stond de verkeerde indeling voor 
poule 2. Hierbij de juiste voor het komende seizoen. 
 

   Eerste Eerste 

POULE 2   partij partij 

 gem. aantal speelavond speelavond 

Marius Selten 1,59 39 1 5 

Arie Kuppen 1,58 39 1 6 

Theo Pluk 0,91 24 2  

Herwieg Gerrits 0,68 19 2  

Chris Hol 0,60 17 3  

Mario Minten 0,57 17 3  

Emile Merkus 0,53 16 4  

Hem Verweyen 0,48 15 3  

Jan Schamp 0,40 13 5  
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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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PIETEN IN DE GAGEL 

Zwarte piet in gagelgeluk!  
 
Zaterdag 19 nov. hadden we onze pietenactiviteit gepland. 
Om 4 uur kwamen er dan ook een heleboel kinderen gezellig mee 
knutselen. Deze keer werd er een sfeerlichtje gemaakt. 
Alle kinderen waren erg hun best aan het doen, en druk aan t 
knutselen toen er een piet binnen kwam. Deze piet ging meteen aan 
t mee knutselen en kletsen en pepernoten uit te delen. 
 
Toen het toch echt tijd werd voor de kadootjes had piet een idee. 
Ieder kind gaat een kunstje doen of een lied zingen en dan heeft 

piet een kado voor ieder een.  
Er werd door piet een hulpje aangewezen en zo mocht freddy 
helpen met het uitdelen van de kadootjes.  
Toen dan alle namen waren gevonden kon er eindelijk 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. 
Toen konden 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 nie 

gelukt  
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IN MEMORIAM 
Steve van Graven  

 
* 24 februari 1941  

+ 12 november 2016  
 
 

Steve, van oorsprong afkomstig uit de Bollenstreek (De Zilk), heeft  
sinds eind jaren 60 zijn bedrijf opgebouwd in de (voor velen 
bekende)  kassen aan de Graafseweg, hier was hij tot vlak voor zijn 
dood nog altijd actief.  
 
Uit de woorden van zijn familieleden blijkt dat Steve iemand was die
de dingen graag op zijn eigen manier deed zonder dat  hij daarbij  
door anderen 'op zijn vingers' werd gekeken.  
 
Dit was ook een belangrijke reden om destijds, naar aanleiding van 
een advertentie in een vakblad, zo ver van zijn geboorteplek, het  
tuindersbedrijf van Piet Gerrits over te nemen. In de loop van de  
jaren heeft hij hier vele uren doorgebracht en zijn er ook veel  
buurtgenoten die bij hem gewerkt hebben of als klant over de vloer 
kwamen. Met een aantal buren had hij met grotere regelmaat 
contact en was bij hen altijd een graag geziene gast.  
 
Ook was Steve een trouw lid van onze buurtvereniging, hij biljartte  
en kwam naar de 60+ middag. Na in de loop van de tijd op    
een aantal plaatsen in Mill te hebben gewoond is Steve uiteindelijk    
thuis in zijn appartement in Sint Hubert overleden.  
 
De uitvaart van Steve heeft plaatsgevonden op 21 november in    
Beuningen. De familie van Steve heeft de aanwezigheid van het  
grote aantal buurtgenoten tijdens de uitvaart zeer op prijs gesteld. 
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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.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 
03-12-16 10.30-11.00 Oud papier Fam. Van Lith 

07-12-16 19.00 Poule 1 biljarten Gagelgeluk 

14-12-16 14.00 
 
19.00 

Kerstmiddag 60+ 
 
Poule 2 biljarten 

Gagelgeluk 

 
INLEVEREN KOPIJ VÓÓR 20 DECEMBER 


