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VOORWOORD 
 
In deze juni uitgave van de Gagelaar diversen mooie verslagen en 
forto-impressies. 
Allereerst 'n verslag van de activiteit naar de Wanroijse Bergen. De 
jongste jeugd van onze buurt heeft 'n zeer geslaagde middag gehad 
ondanks het mindere weer. 
 
Vervolgens ziet u twee belangrijke aankondigingen : de buurtapp 
en de dorpsquiz. Voor beide kunt u uw opgeven bij de 
desbetreffende personen. 
 
Verder ziet u 'n verslag en foto's van de gezellige bijeenkomst bij 
Anita Blonk van de Gagelhoeve. 
 
Ten laatste feliciteren wij alle jarigen van deze maand. 
 
de redactie. 
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SPEELTUIN 
 

We zijn weer met de gageljeugd naar de speeltuin geweest.  
Ook dit jaar was er gekozen voor "de Bergen" in Wanroij.  

Omdat het flink waaide en de temperatuur wat aan de lage kant was 
hebben we gekozen om lekker binnen te spelen.  

De kinderen hebben zich erg goed vermaakt, zelf ouders en 

grootouders hebben heerlijk meegespeeld��.  

We hebben als gezellige afsluiter nog lekker frietjes�� met een 
snack gegeten.  

Iedereen had het heel goed naar zijn zin gehad en had zijn of haar 
buikje lekker vol toen we weer richting huis keerden.  

Voor alle foto's kijk je ga je natuurlijk weer naar onze site 
www.degagelaar.nl. 
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  BUURTAPP!!  

 
Voor onze buurt willen we graag een buurtapp opzetten, wat houd 
dit in?? 
We hebben iemand benaderd binnen de buurtschap, André 
Dubbelman, die dit op zich wil nemen om dit goed op te zetten. 
Nu moeten we wel even polsen of er binnen onze buurtschap ook 
genoeg geïnteresseerden zijn om hieraan mee te doen. 
 
Voor zo’n app zijn natuurlijk wat regels anders is ie niet functioneel! 
Het is bijvoorbeeld de bedoeling dat er alleen belangrijke/nuttige 
zaken op vermeld worden, en dat dan niet iedereen gaat 
antwoorden dat ie t gelezen heeft. 
Maar op die gedragsregels e.d. komen we in de volgende gagelaar 
dan nog terug. 
 
Ben je geïnteresseerd stuur dan een mailtje naar 
vandooren@airbags.nl met je naam en het telefoonnummer 
waarop je de berichten zou willen gaan ontvangen.  
Zo kunnen we elkaar binnen de buurt sneller op de hoogte stellen 
en onze buurt nog veiliger maken!  
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De DORPSQUIZ “Zuuk ut mar uut!”  

 

In navolging van tal van andere dorpen krijgt ook Mill haar eigen 
dorpsquiz. De dorpsquiz onder de naam:  Zuuk ut mar uut 
 
Deze dorpsquiz zal op zaterdagavond 1 oktober gehouden 
worden. Op deze avond kan een vertegenwoordiger van elk 
deelnemend team tussen 19.00 uur en 19.30 uur bij café Royal in 
Mill het vragenboekje ophalen. In dit boekje staan tal van vragen 
over de meest uiteenlopende zaken in en rond Mill. Maar ook 
komen er algemene onderwerpen aan de orde. Daarnaast is er een 
rubriek waarvoor men het dorp in zal moeten en komt er een 
geheime opdracht. Uiterlijk 23.30 uur dient het boekje weer 
ingeleverd te worden bij café Royal. 
Op vrijdagavond 7 oktober zal in grandcafé ’t Lagerhuis in Mill 
vanaf 20.30 uur een feestavond zijn met bekendmaking van de 
uitslag en prijsuitreiking. 
 
Inschrijven 
Nu zijn er al een aantal mensen in onze buurtschap die hieraan mee 
willen doen, maar we hebben nog een paar teamleden nodig, dus 
bij deze de oproep, wie heeft er zin om 1 oktober met ons deze 
quizavond aan te gaan?? 
Geeft je dan op via willem.albers@hotmail.com, of via een app of 
sms op 06-17828233 dan kunnen we dit jaar onze buurtschap “De 
Gagel” verdedigen in de dorpsquiz! 
 
Teams voor “Zuuk ut mar uut” moeten zich voor 24 september 2016 
inschrijven.  
De organiserende werkgroep adviseert een team uit minimaal 8 
personen te laten bestaan, om alle vragen en opdrachten ook 
binnen de beschikbare tijd te kunnen verwerken 

Meer weten? 
Ga dan naar de site van Zuuk ut mar uut, www.zuukutmaruut.nl. 
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Bezoek aan “DE GAGELHOEVE”  

 
Zondag 29 mei hebben we een bezoek mogen brengen aan Anita 
Blonk om te komen kijken en ervaren wat zij zoal doet met haar 
therapie met paarden. 
Met een leuk gezelschap zijn we deze uitnodiging aangegaan en 
zijn we van harte welkom geheten op “de gagelhoeve”. 
Na een kop koffie en een inleidend gesprekje moesten we aan de 
slag, kijken en vragen beantwoorden over de paarden. 
Nadat we dit onderdeel hadden afgesloten mochten we echt aan de 
slag met de paarden, de bak in en allerlei leuke opdrachten 
uitvoeren. 
 
Nog even gezellig nakletsen en dan zit het er weer op, het was een 
erg leuke gezellige middag geworden,  
Voor alle foto’s ga je naar onze site, www.degagelaar.nl  
Anita hiervoor kei bedankt. 
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VERJAARDAGEN 
 

JUNI 
 

06 JUNI           THEO GERRITS 
 
 
16 JUNI           JAN jr. GEURTS VAN KESSEL    
 
 
            WENDY ALBERS 
 
 
22 JUNI           JANNEKE KUPPEN 
 
 
26 JUNI           THEO PLUK 
 
 
28 JUNI           CHRIS HOL 
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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  
- 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.e.m.selten@online.nl 
- bezorging Gagelaar 
 
REKENINGNUMMER GAGEL                            NL90 RABO 0134315693 
 
 
 
 

AGENDA 
 

04-06-16 10.30-11.00 Oud papier Fam. Van Lith 

 
INLEVEREN KOPIJ VÓÓR 20 JUNI 


