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VOORWOORD
Hallo buurtbewoners. Voor de meeste zit de vakantie er weer op en
zijn weer naar school of aan het werk. We hebben 'n mooie zomer
met tropische temperaturen gehad. Vele van u hebben het water ter
verkoeling opgezocht en genoten van het lekkere weer.
Voor u ligt de nieuwe gagelaar voor de maand September. Ook
deze maand hebben we weer 'n aantal jarige, die wij alvast van
harte feliciteren.
Verder gaan we op Zondag 8 September weer de beroemde
gageltocht per fiets afleggen, dit jaar is er weer 'n mooie route door
Gied Blom bedacht van ongeveer 20 km. Daarna gaan we uiteraard
weer lekker samen eten en drinken.
Ook wil het bestuur graag weten of er suggesties zijn voor de familie
activiteit, ideeën zijn uiteraard welkom.
gr de redactie
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VERJAARDAGEN
SEPTEMBER

02 SEPT

JOYCE SELTEN

03 SEPT

ERWIN VAN DOOREN

06 SEPT

MAIK VAN DEN BOOM

11 SEPT

HANS VAN BAKEL

12 SEPT

MARC LOEFFEN

13 SEPT

RENSKE VLAAR

14 SEPT

HARM SELTEN

19 SEPT

MOOS PLUK

22 SEPT

JOSÉ GERRITS

25 SEPT

ANDRE RELOU

26 SEPT

WESSEL MERKUS
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FIETSTOCHT
Fietstocht!

Zondag 8 september staat onze jaarlijkse fietstocht
weer voor de deur.

We hebben de tocht klaar en mooi weer
staan.

in bestelling

We vertrekken dit jaar om 14.00uur bij FF-Pauze aan de Paulweg.
De fietstocht laten we nog even een verrassing, het zal een tocht
zijn van ong. 20km.

Onderweg is ook weer een pauze
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Voor degene die niet meefietsen maar toch gezellig mee willen

borrelen

en eten.

We willen rond half 5 terug zijn bij FF-Pauze.
Iedereen is daar natuurlijk van harte welkom.
Het is zoals elk jaar de bedoeling dat er voor eigen drinken wordt
gezorgd.
Iets te eten wordt weer door de buurtschap verzorgd.
Om te weten voor hoeveel mensen we eten mogen regelen graag
opgeven voor 3 sept.

Dit kan weer bij Pascalle Albers via de mail

( willem.albers@hotmail.com)
of per telefoon op 0485-455823 of 06-17828233.
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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
7 september
8 september

10.30-11.00
14.00

Oud papier
Fietstocht

Fam. Van Lith
FF Pauze
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