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VOORWOORD
Zaterdag 7 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.
Verder in deze uitgave de uitnodiging voor de kinderen om gezellig
mee te gaan naar de speeltuin in Wanroy.
Ook feliciteren wij uiteraard alle jarigen van deze maand.
Tenslotte ziet u ’n uitgebreid verslag van de gagelloop.
de redactie.

SPEELTUIN

Zaterdag 14 mei gaan we weer naar de speeltuin.
Ook dit jaar gaan we weer naar "de Bergen" in Wanroy.
Bij mooi weer spelen we lekker buiten en bij slecht weer gaan we
lekker binnen spelen.
Om 1 uur vertrekken we vanaf gagelgeluk richting Wanroy.
Mocht je dit niet halen maar wil je wel mee komen spelen, laat dit
dan even weten via willem.albers@hotmail.com of een berichtje
naar 06-17828233 en dan kan je ook later nog gezellig mee komen
spelen.
Allemaal tot ziens op 14 mei
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

24 MEI

PAUL UPHOFF

28 MEI

PETER VAN DEN BOOM

31 MEI

THIJS SELTEN
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GAGELLOOP!!
Afgelopen 22april hebben we weer met velen de Gagelloop
gelopen.��
Het weer was goed en de sfeer zat er goed in.
Onderweg waren er weer vele vragen die we mochten proberen te
beantwoorden, het ging van doordenker naar cryptische vragen tot
rekenvragen. Voor ieder wat wils dus.
De pauzeplek ☕ ☕ is dit keer bij het paviljoen op de kuilen, hier blijkt
ook dat we onze vragen al in moeten leveren��.
Nog even snel logisch denken, rekenen en puzzelen, en dan maar
inleveren en beginnen aan deel twee van de route, met nieuwe
vragen.
Vragen dit keer over kennis die we hadden kunnen vergaren in het
eerste de van de route, dat hadden we dus graag eerder
geweten��.
Bij terugkomst bij gagelgeluk is de soep �� al lekker warm en
kunnen we zo aanschuiven.
Als de soep op is, is er nog een laatste spelronde, via de beamer
worden er beelden geprojecteerd en mogen de teams om de beurt
raden waar dit is op de wereldkaart��, het team dat dit kan raden
met de minste afstand heeft dit onderdeel gewonnen.
Dan de prijsuitrijking, nog een lekkere borrel����, wat gezellige
klets en dan is het al snel weer de hoogste tijd om naar huis te
gaan.
Iedereen die op wat voor manier dan ook geholpen heeft bij deze
activiteit, kei bedankt��, hij is weer goed geslaagd.
Voor alle foto's kun je weer naar onze site gaan, www.degagelaar.nl
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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
- penningmeester c.q. financiële zaken
- ledenadministratie

m.e.m.selten@online.nl

PASCALLE ALBERS
0485-455823 willem.albers@hotmail.com
- aanspreekpunt (jeugd-) activiteiten
MARK DE KLEIN
0485-785501
- aanspreekpunt de Gagelaar
- aanspreekpunt biljart- en kaartcompetitie

markdeklein@telfort.nl

GUUS PLUK
- webmaster

06-46165731

guuspluk@muziekschool
musicfun.nl

MARCEL SELTEN
- bezorging Gagelaar

0485-455398

m.e.m.selten@online.nl

REKENINGNUMMER GAGEL

NL90 RABO 0134315693

AGENDA
07-05-16
07-05-16
14-05-16

10.30-11.00
9.00-11.30
13.00

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

Fam. Van Lith
Wordt opgehaald
Gagelgeluk
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