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VOORWOORD
Beste gagelaars, voor iedereen zit de vakantie er weer op , met
wisselend mooi weer. Deze maand staat, 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 GAGELGELUK , ook
zullen we hier weer eindigen, dit zal zo rond de klok van

4 uur zijn

.

.
Verder in deze uitgave ’n mooie opbrengst van het oud ijzer en ’n
update wat betreft de Dorpsquizz.
Ten laatste feliciteren wij alle jarigen van deze maand.
De redactie.
www.degagelaar.nl
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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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OUD IJZER
Afgelopen Mei is er weer oud ijzer opgehaald in onze buurt.
We hebben een grotere kar en tractor kunnen lenen en zo konden
we alles in een keer naar Haps brengen.
Veel buurtbewoners hadden weer goed gespaard voor onze
buurtschap!
Vorig jaar hebben we nl voor € 182,= ijzer opgehaald, en dit jaar
mogen we € 347,50 op onze rekening bijschrijven.
Iedereen die hieraan heeft meegeholpen, kei bedankt.
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DORPSQUIZZ
De Dorpsquizz “Zuuk ut mar uut!”

We gaan inschrijven!!
Er zijn al een aantal enthousiaste mensen in onze buurtschap die
hieraan mee willen doen, maar we kunnen nog zeker wel een paar
teamleden gebruiken, (al is t maar veur de koffie en de kwats) bij
deze nogmaals de oproep, wie heeft er zin om 1 oktober met ons
deze quizavond met ons aan te gaan??
Geeft je dan op via willem.albers@hotmail.com, of via een app of
sms op 06-17828233 dan kunnen we dit jaar onze buurtschap “De
Gagel” verdedigen in de dorpsquiz!

Hoe zat t ook alweer??
De dorpsquiz zal op zaterdagavond 1 oktober gehouden worden.
Op deze avond kan een vertegenwoordiger van elk deelnemend
team tussen 19.00 uur en 19.30 uur bij café Royal in Mill het
vragenboekje ophalen. In dit boekje staan tal van vragen over de
meest uiteenlopende zaken in en rond Mill. Maar ook komen er
algemene onderwerpen aan de orde. Daarnaast is er een rubriek
waarvoor men het dorp in zal moeten en komt er een geheime
opdracht.
Uiterlijk 23.30 uur dient het boekje weer ingeleverd te worden bij
café Royal.
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Op vrijdagavond 7 oktober zal in grandcafé ’t Lagerhuis in Mill
vanaf 20.30 uur een feestavond zijn met bekendmaking van de
uitslag en prijsuitreiking.

Meer weten?
Ga dan naar de site van Zuuk ut mar uut, www.zuukutmaruut.nl.

www.degagelaar.nl

7

degagelaar@telfort.nl

ADRESSEN
ERWIN VAN DOOREN
0486-472481
- woordvoerder (bestuur-) vergaderingen
- organisatie B.B.Q. - fietstocht - Gagelloop

vandooren@airbags.nl

DORIAN SELTEN
0485-455398
- penningmeester 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
03-09-16 10.30-11.00
04-09-16 14.00

Oud papier
Fietstocht

Fam. Van Lith
GAGELGELUK
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