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VEETEELT MUSEUM

Even een kleine herinnering voor ons uitje op 7 oktober as.
Zoals in de vorige gagelaar stond te lezen gaan we dit jaar naar het
K.I.-museum in Beers.

Er zijn al verschillende opgaven binnengekomen, maar hoe meer
zielen hoe meer vreugd.
Dus geef je nog snel op vóór 1 oktober, dit i.v.m. de
reserveringen, en je kan gezellig mee gaan kijken.
We vertrekken om 13.30 uur vanaf de Gagelweg 1.
Als er liefhebbers zijn om naar Beers te fietsen met mooi weer
graag een uurtje eerder verzamelen.
De kosten zijn geheel voor de buurtschap, dus je hoeft alleen goeie
zin mee te nemen.
Geef je op bij Pascalle

via

willem.albers@hotmail.com of bel naar
06-17828233 / 0485-455823.
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DE FIETS/SURVIVALTOCHT 2012

Zondag 9 september hebben we weer met gezellig veel mensen
onze fietstocht gefietst.
De tocht ging weer langs mooie wegen en paatjes.
We kwamen onderweg van alles tegen,vogelverschrikkers,
vogellokkers en ook verschillende paaltjes.
Helaas werden die niet door iedereen op tijd gezien, en was daar
onze eerste uitvaller.
Onze tocht werd even later weer voortgezet richting St. Hubert.
Hier hadden we te kampen met een lekke band, uitvaller nummer 2
was daar.
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Bij de molen hadden we pauze, hier stond Guus met

koffie

koek, fris en een gezellig muziekje op ons te
wachten.
Na een kopje koffie mochten we ook de molen van binnen bekijken
en kregen we uitleg over hoe deze werkte.
Ook mochten we daar gebruik maken van de wc..
Hiervan bleek het slot nogal stroef open te gaan en jawel daar zat
iemand vast op de wc..
Bijna was dit uitvaller nummer 3, maar gelukkig kon de deur
geopend worden.

De tocht werd vervolgd terug richting Mill.
Niet rechtstreeks natuurlijk ook hier zijn nog mooie paatjes
uitgekozen.
www.degagelaar.nl
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Maar er moesten doortrappen want het eten stond bijna klaar, en
dat was zonde om te laten wachten.
Onderweg kregen wij te horen dat de auto van Guus het niet meer
deed,
De muziek had te veel stroom gevraagd en daar was uitvaller
nummer 3.
Terug bij te speeltuin was het vet al warm en konden er frietjes en

div. snacks besteld worden.
Het weer was dit jaar zo goed dat we de schaduw opzochten om in
te zitten.
Het eten ging er goed in en er is ook weer goed bijgekletst door
iedereen.
Weer een geslaagde fietstocht, al leek het soms ook een beetje op
een survivaltocht.
Als u nog foto's heeft van deze middag deze graag opsturen naar
Harrie Kuijpers (kuijper5@xs4all.nl)
Om de foto's van deze dag te zien, gaat u natuurlijk even naar onze
site www.degagelaar.nl.
Voor iedereen die aan deze dag heeft meegewerkt kei
bedankt
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en hopelijk tot volgend jaar.
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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
6 okt.
7 okt.

10.30 – 11.00
13.30

Oud Papier
Veeteelt museum

Fam. van Lith
G. v. Kessel Gagelweg
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