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VOORWOORD 
 
De klok is inmiddels verzet en de koude dagen zijn in aantocht. 
Zoals beloofd in deze uitgave 'n verslag van de opening van 
Gagelgeluk en aansluitend de fietstocht. Helaas was de opkomst 
minder als voorgaande jaren, maar aan het weer lag het niet.  
Verder in dit nummer 'n leuk ingezonden verhaal van een van onze 
buurtbewoners. Vervolgens vind u de uitnodiging voor het 
sinterklaasfeest in de gagel.  
Ook bedanken Toon en Jeanne van Kuppenveld de buurt voor de 
financiele bijdrage voor hun stichting. 
Ten laatste willen wij iedereen bedanken die in de vorm van het 
leveren van materialen of  de graafwerkzaamheden, heeft 
meegeholpen voor het afronden van Gagelgeluk. Wel willen wij nog 
'n oproep plaatsen, want we zouden graag nog 'n koelkast en 'n 
televisie willen plaatsen in ons buurtgebouw. 

 

 

VERJAARDAGEN 
 

NOVEMBER 
 
07 NOVEMBER    FEMKE VAN DE GEER 
12 NOVEMBER    ROB KUPPEN 
14 NOVEMBER    MARIAN VAN DEN BOOM 
15 NOVEMBER    ANNIKA UPHOFF 
16 NOVEMBER    ARNOLD VAN OORSCHOT 
21 NOVEMBER    MERLE KERKHOF 
23 NOVEMBER    ANOUK KERKHOF 
27 NOVEMBER    DORIAN SELTEN 
      MARIETTE SELTEN 
30 NOVEMBER    JANNEKE DE VRIES 
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GAGELGELUK 
  
27 september was het zover, onze nieuwe ontmoetingsruimte werd 
officieel geopend tijdens burendag! Nadat we even hebben 
stilgestaan bij het bijzondere moment dat we hiermee één van de  
laatste wensen van Harrie in vervulling kunnen laten gaan 
ontvingen we ook nog een mooie boodschap van oud-buurtgenoten 
Sjaak en Tiny Derks uit Ewijk. Onder toeziend oog van de 
toegestroomde buurtleden werd  door Marie-José het lint 
doorgeknipt en de (nieuwe) naam bekend  gemaakt: "Gagelgeluk"! 
Ze gaf hiermee het startsein voor het gebruik van de ruimte (nadat 
die helemaal is afgerond) en hoopt dat we hier met z'n allen in buurt 
nog veel en vaak gebruik van kunnen maken.  
Harrie en Marie-José, Bedankt!!! 
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FIETSTOCHT 2014  
 

Het is alweer een aantal weken geleden dat we met onze fietsen op 
trap gingen. 
 
Dit jaar gingen we vanaf ons toekomstige buurtgebouw 
"Gagelgeluk" aan de fietstocht beginnen. 
De route ging door weer mooie weggetjes en paadjes deze keer 
richting Volkel. 
Hier was de pauzeplaats bij de dierentuin "ziezoo" waar we lekker 
koffie hebben gedronken met een versnapering, waar de kinderen 
heerlijk konden spelen in de kriebeldierenspeeltuin, en waar ook 
lekker van het zonnetje genoten kon worden. 
 
Na de pauze weer op de fiets richting de Gagel. 
 
De eindplaats was ff-pauze. 
Daar hebben we lekker met z'n alle zitten buurten. 
Toen kwam de frietwagen aanrijden en kon er aan de vette hap 
begonnen worden. Iedereen heeft het zich weer goed laten smaken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iedereen kei bedankt! 
Het was weer een erg gezellige lekkere en zonnige fietstocht! 
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INGEZONDEN 
 
Bert en Ernie ontsnapt. en.......gesignaleerd in de Gagel. 
Sterker nog in het bos van de scouting rondom de blokhut. 
Na een tip te hebben gekregen van mensen uit de Gagel (dat ze 
Bert en Ernie gezien hadden nabij Graafseweg. Bij de 
blokhutingang gingen wij nieuwsgierig op zoek naar dat tweetal. 
Kregen hulp van 2 sterke scoutingmannen die het vuil aan 
verzamelen waren voor aan de weg. Met zaklamp en vangnet 
konden we na ongeveer anderhalf uur naar onze opvangwagen 
loodsen.Net toen de sterkste man van de scouting Bert in de wagen 
tilde ontsnapte die kwieke Ernie. Weg was ie het donkere bos in. 
Konden we in de herhaling op zoek in het donkere bos. Zonder 
resultaat!!!!!!!!!!! 
 
De dag erop een paar mensen in de buurt getipt en ja hoor na een 
uur zoeken was daar het verlossende telefoontje van Gerrit 
Bisschops. Iemand had Ernie in de buurt van Verweyen gezien.  
Als een haas ging ons zoekteam sluipend op onderzoek uit rondom 
ponderosa Verweyen. Rina was verbaasd dat er bij haar in de buurt 
nog zoiets kon gebeuren. Na een half uur speurwerk ontdekten we 
Ernie tussen oud varkenshok en de tuin van Rina in het doodlopend 
pad liggen Helemaal uitgeput en ontdaan. Snel de opvangwagen er 
weer bij en veilig teruggebracht naar zijn vriendje Bert. En ze 
leefden,knorden nog lang en gelukkig. 
 
Van het rechercheteam uit de Gagel 
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        PIETEN IN DE GAGEL 
 
Het lijkt door het mooie weer nog lang niet,  
maar de sint komt alweer bijna naar ons land met zijn piet.  
 
Ook dit jaar komen er pietermannen naar onze buurtschap toe,  
We vertellen alleen nog maar wanneer, niet hoe.  
 
Het zal op zaterdag 22 november zijn bij Gagelgeluk 
aan de Reigerstraat, Waar het feest om 4uur van start gaat.  
Voor alle kinderen t/m groep 6 en vanaf 1 jaar,  
Is het even opgeven en een kadootje is daar.  
 
 
 
Dit kan je doen door een berichtje  
of te bellen (0617828233) met de telefoon,  
 
 
Of via (willem.albers@hotmail.com) de mail  
gewoon.  
 
 

         Ook dit jaar weer   
frietjes met een snack,  

Voor de grote en de kleine trek.  
 
 

Wij hopen dat er weer veel kinderen zullen zijn,  
Dat vinden de pieten ook vast fijn.  

 
Groetjes JAC. 
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BILJARTEN 

 
Biljarten Seizoen 2014/2015    

     

Hierbij de poule indeling voor de komende competitie.  

     

     

   Eerste Eerste 

POULE 1   partij partij 

 gem. aantal speelavond speelavond 

Paul Uphoff 0,89 24 1 5 

Toon v. Kuppeveld 0,89 24 1 5 

Toon Kuipers 0,70 19 2 6 

Rob Kuppen 0,58 17 2 6 

Mark de Klein 0,50 15 3  

Hans van Bakel 0,47 14 3  

Wim Selten 0,45 14 4  

Mark v. Gemert 0,41 13 4  

     

POULE 2 gem.    

Theo Pluk 1,16 30 1 5 

Mario Minten 0,59 17 1 5 

Steve v. Grave 0,55 16 2 6 

Emile Merkus 0,49 15 2 6 

Herwieg Gerrits 0,44 14 3  

Peter vd Boom 0,40 13 3  

Jan Schamp 0,37 12 4  

Hem Verweyen 0,36 12 4  

     

Toelichting     

Achter je naam staat je gemiddelde van de vorige competitie. 

Daarna het aantal caramboles voor dit jaar.  

Berekening= gemiddeldex22+4   
De eerste partij moet je spelen op de speelavond/datum achter je 
naam 

De eerste partij begint om 19.00 uur.   

     

 Veel plezier en succes    
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ADRESSEN 
 

ERWIN VAN DOOREN      0486-472481           vandooren@airbags.nl 
- woordvoerder (bestuur-) vergaderingen 
- organisatie B.B.Q. - fietstocht - Gagelloop 
 
DORIAN SELTEN    0485-455398          m.e.m.selten@online.nl  
- penningmeesteres c.q. financiële zaken 
- ledenadministratie 
 
ROB KUPPEN   0485-451607                     rob@kuppen1.nl 
- aanspreekpunt biljart- en kaartcompetitie  
 
PASCALLE ALBERS  0485-455823   willem.albers@hotmail.com 
- aanspreekpunt (jeugd-) activiteiten 
 
MARK DE KLEIN  0485-785501           markdeklein@telfort.nl 
- aanspreekpunt de Gagelaar 
 
MARCEL SELTEN            0485-455398          m.e.m.selten@online.nl 
- bezorging Gagelaar 
 
REKENINGNUMMER GAGEL                            NL90 RABO 0134315693 

 

 

AGENDA 
 

01-11-14 10.30-11.00 Oud papier Fam. Van Lith 
12-11-14 19.00 Poule 1 biljarten Gagelgeluk 
19-11-14 19.00 Poule 2 biljarten Gagelgeluk 
22-11-14 16.00 Sint en Piet 1 jr.-gr.6 Gagelgeluk 
26-11-14 19.00 Poule 1 biljarten Gagelgeluk 

 

INLEVEREN KOPIJ VÓÓR 20 OKTOBER 


