MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL
JULI EN AUGUSTUS 2012
NR. 361

JULI EN AUGUSTUS 2012
nr. 361
IN DIT NUMMER:

COLOFON
2

INHOUD

3

ZUID AFRIKA

4

SPEELTUIN

6

VERJAARDAGEN

8

ADRESSEN

De gagelaar is het
informatieblad van
Buurtvereniging
" De Gagel "
De Gagelaar verschijnt
maandelijks.
REDACTIEADRES:
Mark de Klein
Reigerstraat 5 b
T.0486-431444
degagelaar@telfort.nl
KOPIJ:
inleveren vóór
20 AUGUSTUS a.s.

AGENDA

WEBSITE:
www.degagelaar.nl

www.degagelaar.nl

2

degagelaar@telfort.nl

ZUID - AFRIKA
Beste sponsors,
Zoals jullie inmiddels weten zij Toon en ik weer terug van enkele
weken Zuid-Afrika. Ook deze keer was het ZEER de moeite
waard, zie ons verslag: www.toonjeanne.waarbenjij.nu. dankzij
sponsorgeld hebben we met z'n allen ook deze keer weer heel
veel kunnen doen en betekenen. Langs deze weg willen wij alle
sponsors HEEL HARTELIJK DANK zeggen. De waardering van
alle projecten is ENORM. Ook namens Toon en mij, want zonder
jullie hulp was dit voor ons niet mogelijk gewees5t. Sinds januari
2012 zijn we met een groep vrijwilligers de stichting Thamsanqa
gestart (www.stichtingthamsanqa.nl). Onze inzet voor Ithemba
zal ongewijzigd verder gaan. In de hoop dat wij op jullie
medewerking kunnen blijven rekenen , zodat het mogelijk blijft
om veel te kunnen blijven doen en te betekenen voor de
kinderen/mensen in de township van Port-Elizabeth te Zuid
Afrika. Ook deze keer hebben wij beloofd terug te komen wat we
zeker weer gaan doen.
Een impressie van wat er met jullie sponsorgeld is gerealiseerd.
Ithemba: shirtjes, broeken, rugzak, melk, eieren,bananen,
yoghurtje, Pampers, poststoelen, hout verf, schuurpapier, slotjes,
prikbord, foto's spellen, etc.
Thamsanqa: hout, glas, spijkers, schroeven, pluggen, kit, pur,
pvc, stroomkabel, allerlei materialen voor de 4 huisjes
Kleinskool: spijkers, schroeven, handvegers en bezems.
Het sponsorgeld, dat nog niet gebruikt is, blijft op rekening
126907382 inz. Ithemba staan, voor de volgende keer.
Namens Ithemba, Thamsanqa, Lelethu en Kleinskool nogmaals
DANK JULLIE WEL sponsors, voor alle medewerking,
GEWELDIG!
Toon en Jeanne van Kuppeveld
www.degagelaar.nl
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SPEELTUIN
We zijn weer met de jeugd dit jaar naar de speeltuin geweest.
De opkomst was niet echt groot maar dat kon de pret niet
drukken.

We zijn naar de Bergen in Wanroy geweest.
Het weer was ons goed gezind dus hebben we gekozen voor de
buitenspeeltuin.
Alle kinderen konden hier heerlijk spelen op de toestellen,
schommelen en Ponyrijden.
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Rond de middag hebben we lekker met z'n alle frietjes gegeten
en toen weer snel doorspelen.

Iedereen ging lekker met een volle buik op zijn tijd naar huis.
Op de foto's is te zien hoe alle kinderen hebben genoten.
Voor alle foto's ga je natuurlijk even naar onze site
www.degagelaar.nl

Het was een heel geslaagde middag en zeker voor herhaling
vatbaar!!
Groetjes JAC
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VERJAARDAGEN
JULI

7 JULI 2012

RICK
9 JAAR !!

02 JULI
07 JULI
10 JULI
13 JULI
15 JULI
16 JULI
22 JULI
30 JULI
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RIA BENS
RENS JANSSEN
TOON JANSSEN
PETER MINTEN
SAM KOOLE
BJORN UPHOFF
MARIT BARTEN
DINY KELLETER
ESMEE VLAAR
CAROLIEN GEURTS VAN KESSEL
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AUGUSTUS

6 AUGUSTUS 2012
MANO

3 JAAR !!

17 AUGUSTUS

TOON KUYPERS

24 AUGUSTUS

NIELS UPHOFF

26 AUGUSTUS

TOON VAN KUPPEVELD

29 AUGUSTUS

ANOUK BARTEN

30 AUGUSTUS

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

vandooren@airbags.nl

MARIAN VAN DE BOOM 0486-432085
- penningmeesteres c.q. financiële zaken
- ledenadministratie

p.vdboom@hetnet.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
0486-431444
- aanspreekpunt de Gagelaar

markdeklein@telfort.nl

HARRY KUIJPERS
- webmaster

0486-431359

kuijper5@xs4all.nl

MARCEL SELTEN
- bezorging Gagelaar

0485-455398

m.e.m.selten@online.nl

AGENDA
7 juli
4 aug.

10.30 – 11.00
10.30 – 11.00

Oud Papier
Oud Papier

Fam. van Lith
Fam. van Lith
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