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VOORWOORD
Het jaar gaat weer hard, we zitten alweer in oktober. Deze maand in
de gagelaar 'n verslag van de fietstocht die ons richting Escharen
bracht en na afloop 'n culinaire verassing verzorgt door de
Friettanic.
Verder staat begin november het familie-uitje op het programma, dit
jaar 'n bezoek aan de reptielenfarm in Tilburg, hier is vertier voor
jong en oud. Dus geef u vanaf nu op en laat u verassen door wat de
farm te bieden heeft.
Vervolgens feliciteren wij de jarigen van de maand oktober.
Als laatste willen wij u attenderen op onderstaande oproep, die
zeker voor 'n aantal buurtbewoners erg belangrijk zal zijn.
m vr gr de redactie

OPROEP
Op 4 november staat de eerste kaartavond gepland
voor het nieuwe seizoen.
Nu doet het probleem zich voor dat de ruimte aan de gagelweg niet
meer beschikbaar is om uiteenlopende reden.
Help uzelf of uw mede buurtgenoten en zoek samen met ons 'n
geschikte locatie om dit groepje fanatieke kaarters toch hun plezier
doorgang te kunnen laten bieden.
Suggesties graag doorgeven aan :
ERWIN VAN DOOREN

0486-472481

vandooren@airbags.nl

Alvast bedankt !! Het bestuur
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FIETSTOCHT
Zondag 8 September was het alweer zover.

liet op zich wachten, maar toen
De zon
er gefietst mocht worden was het weer prachtig.
Met een grote groep hebben we een mooie tocht gefietst
van ong. 25 km.
In Velp was een mooie pauzeplaats op een koeienboerderij

met koffie

thee en natuurlijk iets lekkers
daarbij.

Ook mocht er in de stal gekeken worden.
Dit werd dan ook met veel belangstelling gedaan.
Na de pauze nog een leuk stukje Escharen en via
Langenboom met een leuke omweg weer naar de Gagel
terug.
Weer daar terug stonden er al mensen op ons te wachten,
om gezellig met z'n alle te gaan eten.
Dit jaar had er een boot aangemeerd bij FF-Pauze. De
Friettanic.
www.degagelaar.nl
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Bij deze frietboot kon iedereen volop genieten van broodjes
beenham, kipshoarma, frikadellen kroketten en frietjes.
Dit werd dan ook gedaan.
Na ong. 2 en een half uur eten vertrok de boot, maar velen

waren nog niet klaar met buurten en borrelen
.
Gezellig in en om de partytenten is dan nog veul kwats
verkocht.
Voor alle foto's ga je natuurlijk ff naar de site,
www.degagelaar.nl
Al met al weer een zeer goede gezellige mooie
fietsactiviteit
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FAMILIEUITJE GAGEL
We hebben weer een familie-uitje in de planning,
We willen dit jaar naar de reptielenfarm Oliemeulen in Tilburg gaan.

Dit is een kleine gezellige farm met allerlei uiteenlopende reptielen
en spinnen.
Nu is dit natuurlijk een eindje rijden, maar wij denken wel zeker de
moeite waard.
Om even te kijken of er genoeg animo is voor deze activiteit willen
wij jullie vragen je vast op te geven.
Dit is dan wel onder voorbehoud.
Als er genoeg mensen mee willen gaan we alles definitief regelen.
De activiteit staat gepland op zondag 3 november.
We willen rond half 2/ 2uur vertrekken en rond half 5/5uur weer
thuis zijn.
De exacte tijden moeten nog overlegd worden.
We horen jullie meningen graag.
Opgeven, en reacties kunnen via de mail
willem.albers@hotmail.com of via de telefoon:
0485-455823/06-17828233
www.degagelaar.nl
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VERJAARDAGEN
OKTOBER

04 OKTOBER

GERRIT BISSCHOPS

08 OKTOBER

JOOST VAN LITH
MYRTHE DUBBELMAN
YANNICK DUBBELMAN

09 OKTOBER

ANITA MERKUS
LIEKE GERRITS

14 OKTOBER

STEIN GERRITS

17 OKTOBER

JOURY DUBBELMAN

21 OKTOBER

KARLITE VAN DE BURGHT

26 OKTOBER

PASCALLE ALBERS
MARK VAN GEMERT

28 OKTOBER

RIET MINTEN

29 OKTOBER

GERDA 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

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 okt.

10.30-11.00

Oud papier

Fam. Van Lith
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