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VOORWOORD
Allereerst ziet u de oproep voor de dorpsquizz, die 7 oktober
gaat plaatsvinden in Mill. Geef u nu nog op, want het wordt
weer ’n gezellige avond.
Verder vind u ’n verslag van de fietstocht van 10 september.
Overige foto’s staan op de website www.degagelaar.nl.
Ook feliciteren wij alle jarigen van deze maand en in het
bijzonder de Familie Pluk met de geboorte van Jet.
Ten laatste wijzen wij u op de jaaragenda , deze zal namelijk
bijgevoegd worden in het september nummer.
De redactie.
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DORPSQUIZZ
De Dorpsquizz “Zuuk ut mar uut!”
We hebben weer ingeschreven!!
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 7 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 7 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.
Op vrijdagavond 13 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.
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FIETSTOCHT "De Gagel"

Zondag 10 september is er weer gefietst met de
buurtschap, er werd door 24 enthousiaste mensen
meegetrapt.
Na afloop waren we welkom bij de fam. van Lith om te

drinken

en lekker frietjes te eten.

Het weer was goed, en de stemming ook, er is flink gebuurt
en gegeten.
Een geslaagde eerste activiteit van dit nieuwe
gagelseizoen.
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VERJAARDAGEN
OKTOBER
04 OKTOBER

GERRIT BISSCHOPS

08 OKTOBER

MYRTHE DUBBELMAN
YANNICK DUBBELMAN

09 OKTOBER

ANITA MERKUS

14 OKTOBER

STEIN GERRITS

17 OKTOBER

JOURY DUBBELMAN

21 OKTOBER

KARLITE VAN DE BURGHT

26 OKTOBER

PASCALLE ALBERS
MARK VAN GEMERT
RIET MINTEN

29 OKTOBER
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Familie Pluk gefeliciteerd!!
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BESTUUR
HENKO V/D HEIJDEN
06-21247801
- woordvoerder (bestuur-) vergaderingen
- organisatie B.B.Q. - fietstocht - Gagelloop

henko.vanderheijden@
gmail.com

DORIAN SELTEN
0485-455398
- penningmeester c.q. financiële zaken
- ledenadministratie

m.selten@outlook.com

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.selten@outlook.com

REKENINGNUMMER GAGEL

NL90 RABO 0134315693

AGENDA
07-10-17
07-10-17

10.30-11.00 Oud papier
19.00
DORPSQUIZZ

Fam. Van Lith
Henko vd Heijden
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