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VOORWOORD
De vakantie zit er weer op, de maand September staat in het teken
van de burendag/fietstocht, vergeet u niet aan te melden.
Ook ziet u hier onder dat de datum bekend is voor de
mannenactiviteit. Dus geef uw op bij Rob.
Verder ’n oproep voor collectanten voor de Nierstichting. Het kost u
maar ’n paar uurtjes en tevens bent u lekker in beweging
Op 18 juli hebben we ’n nieuwe buurtbewoner mogen begroeten,
Toby is geboren, Familie Geurts – van Kessel gefeliciteerd met jullie
zoon.
Alle jarigen van september feliciteren wij uiteraard ook weer.
Tenslotte kijk na de oproep op pagina 7, dit is belangrijk voor het
afmaken van onze nieuwe buurthuis.

MANNENACTIVITEIT
Beste heren van de gagel,
Op zondag 5 oktober is het zo ver dan gaan we koningschieten in
Escharen.
De aanvang is om 14 uur dus om 13.30 uur verzamelen op de
parkeerplaats van Domus aan de gagelweg.
Ook de jongeren mannen van de gagel mogen meedoen het is
namelijk zo dat je vanaf 12 jaar mee mag. De kosten zijn 7.50 euro
p.p. dan kun je schieten en heb je 2 consumpties erbij
Daarna zien we wel weer verder, maar het is wel volledig eigen
bijdrage.
Graag zien wij een grote opkomst en graag opgeven bij
Rob Kuppen tel 0613053703
Want zoals ze zeggen hoe meer zielen hoe meer vreugd.
www.degagelaar.nl
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NIERSTICHTING
Hallo ik ben Dorian Selten en samen met Marion paters zijn wij de
coördinatoren van de nierstichting in Mill.
De collecte van de nierstichting is dit jaar van 14 tot en met 20
september.
Om de collecte goed te laten verlopen zijn wij eigenlijk dringend op
zoek naar nog enkele enthousiaste collectanten.
Ook voor onze Gagel zoeken we iemand.
wij zelf hebben er een heel goed gevoel bij om iets te kunnen
betekenen voor de medemens.
Misschien kent u dat gevoel ook.
Het collecteren kost U maar een paar uurtjes en U bent lekker in
beweging!!!
Als U denkt, ja waarom ook niet, kunt U contact opnemen met
Dorian Selten 455398 of Marion Paters 452586.
Wij horen graag van u.
Dorian Selten
Nierstichtingscoordinator
Graafseweg 39
Mill
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BURENDAG
Burendag in de Gagel, 27 september 2014.
Burendag, een dag die bedoeld is om mensen bij elkaar te brengen. Deze
dag willen we dit jaar in het teken stellen van een nieuwe
ontmoetingsruimte in de Gagel. Eén van de laatste wensen van Harrie
Kuijpers was de ruimte achter hun huis een bestemming te geven waar de
gehele buurtvereniging gebruik van zou kunnen maken. Na overleg met
Marie José en ondanks dat de ruimte nog niet helemaal op orde is gaan
we op 27 september de ruimte toch voor de eerste keer gebruiken.
Vandaar dat we om 13.00 uur verzamelen op de Reigerstraat nr. 5 om
daar samen een kopje koffie/thee te drinken en rond 13.30 uur de naam
van deze nieuwe ruimte bekend willen maken. De familie Kuijpers (en
wij als bestuur) stellen het zeer op prijs als de buurtgenoten bij
deze gelegenheid aanwezig zullen zijn, ook als er niet mee gefietst
wordt!
Daarna zal zoals gebruikelijk onze jaarlijkse fietstocht plaatsvinden
met dit jaar een bijzondere pauzeplaats. Ter afsluiting zullen we bij
FFpauze met z'n allen een hapje eten, wat er op het menu staat blijft
ook nog even een verrassing. Het enige dat zelf mee gebracht moeten
worden is zoals altijd de drank voor tijdens het eten en natuurlijk
goeie zin!
Graag vóór 15 september opgeven bij Pascalle wie er mee wil eten na
afloop van de fietstocht, contactgegevens staan op de achterzijde van
deze Gagelaar.
PS Overigens zullen we binnenkort een beroep doen op buurtgenoten om
de laatste voorzieningen aan te brengen in de ontmoetingsruimte (zie
hiervoor ook al de oproep voor materialen in deze Gagelaar).
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VERJAARDAGEN
SEPTEMBER

02 SEPT
03 SEPT
06 SEPT
11 SEPT
12 SEPT
13 SEPT
14 SEPT
19 SEPT
22 SEPT
25 SEPT
26 SEPT

JOYCE SELTEN
ERWIN VAN DOOREN
MAIK VAN DEN BOOM
HANS VAN BAKEL
MARC LOEFFEN
RENSKE VLAAR
HARM SELTEN
MOOS PLUK
JOSÉ GERRITS
ANDRE RELOU
WESSEL MERKUS

OPROEP
OPROEP (is bedoeld voor gebruik door de buurtvereniging)
Wil iedereen die nog PVC buizen, koppelstukken en andere
benodigdheden heeft liggen voor het leggen van een afvoer naar
een septic tank (en behulpzaam kan zijn bij het aanleggen hiervan)
dit melden via e-mail adres vandooren@airbags.nl of even bellen
naar 0486-472481.
Alvast hartelijk dank namens de buurtvereniging!
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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
MARCEL SELTEN
- bezorging Gagelaar

0485-455398

REKENINGNUMMER GAGEL

markdeklein@telfort.nl

m.e.m.selten@online.nl

NL90 RABO 0134315693

AGENDA
6 sept
27 sept

10.30-11.00
14.00

(Onder
voorbehoud)

Oud papier
Burendag /
Fietstocht

Fam. Van Lith
FF Pauze
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