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VOORWOORD
Beste buurtbewoners. Voor de meeste zit de vakantie er weer op en
gaan weer naar school of aan het werk.
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 6 September a.s. hebben we de
gageltocht per fiets op t programma, 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.
Indien u zich nog niet heeft opgegeven dan doe dit per direct en
bent u verzekerd van een gezellige middag.

gr de redactie
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VERJAARDAGEN
SEPTEMBER

03 SEPT

ERWIN VAN DOOREN

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

"De Gagel"
Beste gagelaars, 6 september begint ons programma weer vol
nieuwe leuke gezellige mooie activiteiten.
De eerste is, zoals al vele jaren traditie in onze buurt, de
welbekende fietstocht met een gezellig samenzijn na afloop waarbij
voor iets lekker te eten wordt gezorgd, je moet alleen zelf voor

drinken

zorgen!

Dit jaar vertrekken we om 2 uur
vanaf ff-pauze aan de Paulweg,
ook zullen we hier weer eindigen, dit zal zo rond de klok van

4 uur zijn

.

Waar de tocht dit jaar heen gaat zeggen we nog niet.
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Wil of kan je niet meefietsen, maar wil je wel gezellig mee komen

eten, dat kan en mag natuurlijk ook.
Je bent dan
natuurlijk vanaf 4 uur van harte welkom bij FF-Pauze.

Wel vragen wij opgave voor het eten, dan weten we voor hoeveel
personen we eten mogen bestellen.
Graag opgeven voor 1 september via de mail
willem.albers@hotmail.com of mobiel via 06-17828233.

Bij heel slecht weer zal er alleen gegeten, gedronken en gebuurt
worden, en zal de locatie verplaatst worden naar Gagelgeluk.
Houd dus bij slecht weer de mail in de gaten, hier zal op bekent
gemaakt worden als er iets gewijzigd wordt.
Wij maken er weer een leuke activiteit van, doe gezellig mee.
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KLEURPLAAT
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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
5 september
6 september

10.30-11.00
14.00

Oud papier
Fietstocht

Fam. Van Lith
FF Pauze
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