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GAGELLOOP 2012
De gagelloop was er weer.
Vrijdag de 13de was de dag.
Dit jaar was de tocht niet zo lang om te lopen,
Zonder pauzestop kwamen we terug aan de gagelweg voor een
overheerlijke warme kop soep.

Nadat die op was kwamen er kienkaarten op tafel,
Jawel een ouderwets avondje kienen stond op het programma.

Iedereen had er zin in en dat was te begrijpen want
de prijzen waren heel bijzonder.
Zo kon er een droogboeket gewonnen worden of
anti-muggenkaarsen en een melkopschuimer.
De strijd was er dus zeker wel.

Na verschillende rondjes kienen is er nog even gezellig nageborreld,
Waarna iedereen weer huiswaarts keerde.
Je had erbij moeten zijn, want er zijn helaas geen foto's gemaakt deze
avond.
Dus voor de volgende keer!!
Maar des al niet te min een zeer geslaagde avond.
www.degagelaar.nl
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MEDEDELINGEN
Op Zaterdag 5 mei a.s. is het weer zover
dan wordt het oud ijzer weer huis aan huis voor jullie
op gehaald. Graag zouden we dit voor aan de
weg hebben liggen zodat we snel kunnen werken.
Mocht je veel hebben dan komen we dit ook
ophalen we beginnen rond 9 uur dus vanaf
dan kun je ons verwachten.
We hopen weer op een flinke bijdrage zodat
we de kas weer flink kunnen spekken.
Tot Zaterdag 5 mei !!!

UITNODIGING
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VERJAARDAGEN
MEI

16 MEI
TIJN KUPPEN
3 JAAR

03 MEI

WIM SELTEN
NIENKE VAN DEN BOOM

08 MEI

MARCEL SELTEN

11 MEI

MARIO MINTEN

19 MEI

EMILE MERKUS

23 MEI

ELSEMIEKE VAN LITH

24 MEI

PAUL UPHOFF

28 MEI

PETER VAN DEN BOOM

31 MEI
THIJS SELTEN
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PAASMIDDAG
Vrijdag 30 maart hebben we bij de speeltuin weer een gezellige
Paasmiddag gehad.
De kinderen hebben heerlijk gespeeld in de speeltuin. Maar ook het
Knutselen van een tulp heeft ze goed bezig gehouden.

Ondertussen was de paashaas door de speeltuin heen gehuppeld.
De kinderen zijn driftig opzoek gegaan naar de paas eitjes. Ze lagen echt
overal. Na het zoeken waren ze nog lang niet moe en zijn ze verder gaan
spelen in de speeltuin.

Toen het tijd was om naar huis te gaan had de paashaas nog voor
iedereen een
Fleurig paaszakje met lekkers erin. Wat een bofkontjes! (voor meer foto’s
zie de site)
Groetjes J.A.C
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SPEELTUIN
Hallo Gageljeugd,
Het is misschien nog wat vroeg,
Maar we hebben weer een leuk uitje voor de boeg.

We gaan weer naar de speeltuin met z'n alle,
Dat moet je dus op de kalender knalle.
En wel op zaterdag 23 juni staat het gepland,
Naar "de Bergen" in Wanroij, jullie welbekend.
Hier kunnen we bij mooi weer buiten, en bij slecht weer binnen spelen,
dus hoeven we ons niet te vervelen.
We vertrekken om 10.00uur vanaf de Gagelweg,
Kom op tijd want weg is pech.
Je kan jezelf natuurlijk ook via willem.albers@hotmail.com opgeven,
Dan wachten we even.
Het is bedoeld voor alle gageljeugd,
Dus allemaal komen dat doet ons deugd.
Ook zijn papa's mama's en oppas welkom op die dag,
Ja, (bijna) alles kan en alles mag
De entree is geheel voor de rekening van de buurt,
En je kan zelf bepalen tot hoe laat het duurt.
Wij zorgen voor iets te eten,
en iets te drinken niet te vergeten.
We hopen dat iedereen kan,
Dan maken we er een kei leuke dag van
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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
5 mei. 09.00 – 11.30
5 mei. 10.30 – 11.00

Oud ijzer
Oud Papier

Wordt opgehaald!!!
Fam. van Lith

INLEVEREN KOPIJ VÓÓR
20 MEI 2012
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