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VOORWOORD
Dit nummer staat in het teken van het 40 jarig jubileum feest. Het
was n geweldig feest met diverse hapjes en drankjes en geweldige
activiteiten. Wat heeft iedereen genoten.
Verder in deze editie de uitnodiging voor de kinderactiviteit . Op 13
mei gaan we weer naar de Wanroijse Bergen.
Ook wordt deze maand het oud ijzer weer bij uw opgehaald en let
op dit is a.s. 2 mei.
Wij feliciteren tenslotte alle jarigen van deze maand .
de redactie
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Speeltuin!
Op woensdag 13 Mei is het weer tijd voor een jeugdactiviteit!
Om 14.00 vertrekken we vanaf Gagelgeluk
naar “de bergen” in Wanroy.
Bij mooi weer spelen we buiten, en bij slecht weer gaan we lekker
binnen spelen.

Als je niet om twee uur mee kan maar wel graag wil komen spelen,
geef dit dan even door, dan regelen we dat.
Het zou fijn zijn als je even een berichtje stuurt als je mee wil gaan
spelen, zodat we weten met hoeveel we mogen vertrekken.
Dit kan via een sms of app-je naar 06-17828233 of een mailtje naar
willem.albers@hotmail.com .

Groetjes JAC
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OUD IJZER
Op Zaterdag 2 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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40 jaar “de Gagel”
Zaterdag 25 April was het zover, de dag van ons het jubileumfeest.
’s Morgens waren er al een aantal mensen die de blokhut kwamen
versieren, de spullen klaarzetten de schalen klaarmaken voor de
bbq. Op de tafels kwamen mooie bloemetjes te staan, deze waren
allemaal geschonken door Steve, bij deze kei bedankt hiervoor.

Om 3 uur kon het feest dan ook goed beginnen. Met een kop koffie
of thee en een lekker gebakje erbij kon er begonnen worden aan de
spellenronde die door het op dat moment nog regenachtige weer
binnen was uitgezet. Vooral de jeugd liet zich goed vermaken met
deze spellen.
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Rond de klok van 6 uur werd het tijd voor de bbq. Iedereen heeft
zich deze goed laten smaken. Met een volle buik even in beweging,
en daar kwam een gezellig groot kampvuur bij de blokhut.
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Rond dit heerlijk warme vuurtje kregen wij een muzikale verrassing
van Guus Pluk. Allemaal djembe’s stonden daar opgesteld en kon
er naar hartenlust worden getrommeld. Ook hiervoor kei bedankt.
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Dan mochten we weer naar binnen bij de blokhut, want er was ook
nog een avondprogramma in elkaar gezet. De mannen en de
vrouwen werden gescheiden en de strijd kon losbarsten. Elk team
kreeg een herrieding toegedeeld, waarmee zij mochten herrie-en als
ze dachten t antwoord te weten op de vraag. Er waren allerlei
vragen, foto’s uit de oude doos, raadsels, puzzels en
geluidsfragmenten. Fel werd er gestreden om de punten. Toen
bleek toch dat de damesploeg sterker was dan de mannenploeg. Zij
werden beloond met een heuse trofee, dit bleken bekers te zijn die
in de afgelopen 40 jaar gewonnen waren met de buurtschap.

Daarna werd er aan iedereen een aandenken uitgedeeld aan deze
feestavond, voor iedereen was er een pen waar het jubileum
opstond. Nog lang is er gezellig nageborreld, maar toen was het
toch echt tijd om naar huis te gaan. De dag daarna was er weer een
ploeg die de blokhut weer netjes hebben gemaakt, alles opgeruimd
en gepoetst hebben, hiervoor ook kei bedankt! Mocht je ook graag
nog een jubileum-pen in je bezit krijgen, laat dit dan even weten.
Voor alle foto’s kun je binnenkort op onze site terecht.
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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

24 MEI

PAUL UPHOFF

28 MEI

PETER VAN DEN BOOM

31 MEI

THIJS SELTEN
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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
MARCEL SELTEN
- bezorging Gagelaar

0485-455398

REKENINGNUMMER GAGEL

markdeklein@telfort.nl

m.e.m.selten@online.nl

NL90 RABO 0134315693

AGENDA
02-05-15
02-05-15
13-05-15

10.30-11.00
9.00-11.30
14.00

Oud papier
Oud ijzer
Dagje uit
1 jr.-gr.8

Fam. Van Lith
Wordt opgehaald
Gagelgeluk
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