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VOORWOORD
In deze gagelaar vind u de verslagen van de vrouwenactiviteit en
het bezoek van de gagelkids aan de Wanroijse bergen. Beide
activiteiten kenden 'n grote opkomst en waren 'n groot succes.
Vervolgens feliciteren wij de jarigen van de maand mei.
Verder zie de oproep voor het oud ijzer, deze wordt bij u opgehaald
op zaterdag 3 mei, dit kunt u voor uw huis neer leggen.
Ten laatste vragen wij u indien u graag iets vermeld zou willen
hebben in de volgende gagelaar dit te doen voor 20 mei a.s. Alvast
bedankt.

INGEZONDEN
Op 4 april kwamen wij met 16 vrouwen in de kantine bij Frank en
Ellie van Lith bij elkaar voor een Paasworkshop. Heel gastvrij was er
meteen koffie en gezelligheid. Het voorbeeld paasbloemstuk was al
klaar en met wat instructie konden wij zelf aan de gang, onder het
genot van paaschocolade en later een drankje. Het resultaat waren
allemaal verschillende maar supermooie unieke paasbloemstukken.
Pascalle en Gagel bedankt voor deze mooie activiteit en tot de
volgende keer.
Een blije deelneemster.
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VROUWENACTIVITEIT

Bloemschikken in de Gagel!
Met een hele grote groep vrollie hebben we 4 April gezellig bij de
Fam. v. Lith in de kantine mogen bloemschikken.
Door de grote opkomst was het ook creatief met de ruimte, maar na
wat schuiven paste het prima.
Na binnenkomst met koffie of thee, en natuurlijk iets lekkers erbij
konden we beginnen.
Alle spulletjes uitdelen en kijken of je 18 vrouwen stil kan krijgen
voor de uitleg.
Iedereen kan aan de slag, maar hoe begin je met zo'n raar stuk
schors?
Het was voor sommige even zoeken maar het is mij iedereen goed
gekomen.
Iedereen is met een kei schon voorjaarsbloemstuk naar huis
gegaan.
Het resultaat en alle foto´s van deze avond zijn natuurlijk weer te
zien op onze site.
Allemaal kei bedankt voor een gezellige creatieve avond!
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SPEELTUIN
We zijn dit jaar weer met de jeugd naar de speeltuin geweest.
De opkomst was erg groot, we waren in totaal met 12 kinderen, 6
ouders en twee oma's.
We zijn naar de Bergen in Wanroij 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 natuurlijk genieten van 'n hapje en 'n drankje.
Aan het eind van de middag hebben we lekker met z'n allen frietjes
gegeten wat prima verzorgd was door het personeel van de bergen.
Iedereen ging lekker met een volle buik weer op 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 zeer geslaagde middag en zeker weer
voor herhaling vatbaar!!
Groetjes JAC
www.degagelaar.nl
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VERJAARDAGEN
MEI
03 MEI

WIM SELTEN

NIENKE VAN DEN BOOM

08 MEI

MARCEL SELTEN

11 MEI

MARIO MINTEN

16 MEI

TIJN KUPPEN

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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OUD IJZER
Op Zaterdag 3 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
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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

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
0485-785501
- 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

REKENINGNUMMER GAGEL

NL90 RABO 0134315693

AGENDA
3 mei 10.30-11.00
3 mei 9.00-11.30

Oud papier
Oud ijzer

Fam. Van Lith
Wordt opgehaald
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