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VOORWOORD
In dit nummer allereerst onderstaande oproep voor de pieten in de
Gagel. We hopen uiteraard weer 'n grote opkomst net als vorig jaar.
Vervolgens 'n uitgebreid verslag van de zeer geslaagde fietstocht
die op 6 september werd gehouden en afgesloten werd met heerlijk
eten in de vorm van een barbeque wagen.
Tenslotte feliciteren wij alle jarigen van deze maand.

Pieten in de gagel!
Ook dit jaar staat er weer in het grote boek,
in de gagel gaan pieten op bezoek.
Let dus heel goed op de volgende gagelaar,
Want daarin staat er precies wanneer en waar.
Geef jezelf dan meteen snel op,
Dan zorgen ze zeker voor een kado

met jou naam erop.

Met vriendelijke groet

Sint Nicolaas
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FIETSTOCHT
Op zondag 6 september ging ons nieuwe winterseizoen van start
met de welbekende fietstocht met eten .
Ook dit jaar was er weer veel animo voor deze activiteit.
Er is door jong en oud meegefietst.
Om 2 uur starten we met de fietstocht.

Er was een mooie route voor ons bedacht, die deze keer naar
Linden leiden.
Daar was ook onze pauzeplek ingericht, waar even genoten kon
worden van een lekker kopje koffie of thee met natuurlijk een
lekkere koek .
Op het water kon er genoten worden van de windsurfers die daar
die dag naar hartenlust aan het surfen waren.
Weer terug op de fiets ging t weer richting huis via nog meer leuke
mooie plekjes.
Helaas werden we, toen we al een heel eind op huis aan waren,
nog verrast door een bui .
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We mochten bij bekende van Gied schuilen in de schuur, en meteen
even een rondleiding genieten tussen de paardjes voor de
liefhebbers.

Bij terugkomst stond de bbq al aan en kon er al vrij snel besteld
gaan worden.
en gedronken , en flink
Er werd door iedereen goed gegeten
gebuurt.
Het was erg gezellig, maar er is een tijd van komen en een tijd van
gaan.
Nog even met wat buurtgenoten de partytenten afbreken en dan
is het eerste feestje weer voorbij.
Voor alle foto's kunnen jullie binnenkort naar onze vernieuwde
website om deze allemaal te bekijken.
Zo zijn we het nieuwe seizoen goed en gezellig begonnen.
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Iedereen die op wat voor manier deze activiteit mede tot een succes
heeft gemaakt, bedankt !
Op naar de volgende
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VERJAARDAGEN
OKTOBER
04 OKTOBER

GERRIT BISSCHOPS

08 OKTOBER

MYRTHE DUBBELMAN
YANNICK DUBBELMAN

09 OKTOBER

ANITA MERKUS

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

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
03-10-15

10.30-11.00

Oud papier

Fam. Van Lith
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