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GAGELLOOP
15 APRIL 2011
Dit jaar hadden we met de gageloop spelletjes onderweg.
Het weer was ons ook zeer goed gezind dus vol goede moed aan
de wandel.
Er moesten allerlei opdrachten worden uitgevoerd onderweg.
Zo moest er door de knieën worden gegaan bij het spijkerpoepen
en de vaste handen konden gooien bij het darten. bovenop de oude
vuilnisbelt kon de ergste honger worden gestild met een droge
beschuit tijdens het beschuitfluiten.
Daarna een welverdiende pauze en dan door met het jeu de boules
spel, en als afsluiter toch een quiz elementje wat zeker niet voor
iedereen zo gemakkelijk was.
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Na Afloop was er natuurlijk weer een heerlijke kom soep en daarna
de spannende prijsuitreiking met de lekkere prijzen.
Al met al weer een gezellige mooie gagelloop afgelopen keer.
Iedereen bedankt voor zijn of haar medewerking op wat voor manier
dan ook aan deze gezellige avond.
Voor alle foto's ga je natuurlijk even naar de site www.degagelaar.nl
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PAASMIDDAG
Paasmiddag

Jeugd 2011

Dit jaar hadden we schitterend weer tijdens onze paasactiviteit.
We hadden dan ook lekker buiten zitten knutselen en schilderen.
Al snel was dit natuurlijk klaar want er kon zo lekker buiten gespeeld
worden.

Toen werden de paashazen aan het werk gezet en die hebben zeer
goed alle eieren verstopt. Snel alle kids verzamelen even voorzichtig oversteken en dan LOS. Zeer enthousiast werd er naar de
eieren gezocht en gelukkig werden ze allemaal gevonden. Dan kan
het verdelen beginnen.
Iedereen heeft wel snel de eieren
op moeten snoepen want met dit
weer ging het smelten snel. Maar
iedereen kon in ieder geval wel
een mooi kunstwerk mee naar
huis nemen.
Groetjes J.A.C.
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MEDEDELINGEN
Hoi gageljeugd,
Zaterdag 25 juni gaan we er weer voor.
Ons uitje naar de speeltuin!!

Ook dit jaar willen we in de gagel blijven en gaan we naar de
speeltuin aan de uilweg. Bij mooi weer zorgen wij weer voor
waterpartijen. Vanaf 10 uur is iedereen welkom om te komen
spelen. Wij hopen op mooi weer en dat jullie er natuur weer
allemaal zijn 25 juni.
Groetjes J.A.C.
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VERJAARDAGEN
JUNI

Hieperdepiep!!
Wendy wordt 16 juni 5 jaar
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JOHN VAN DE LAAR
THEO GERRITS
KOOS VAN GEMERT
JAN jr. GEURTS VAN KESSEL
ELLIE GEURTS VAN KESSEL
ROEL VAN DUYNHOVEN
JANNEKE KUPPEN
ANNA JANSSEN
THEO PLUK
CHRIS HOL
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ADRESSEN
ERWIN VAN DOOREN
0486-472481
- woordvoerder (bestuur-) vergaderingen
- bezorging Gagelaar zuidzijde
- organisatie B.B.Q. - fietstocht - Gagelloop

vandooren@airbags.nl

MARIAN VAN DE BOOM 0486-432085
- penningmeesteres c.q. financiële zaken
- ledenadministratie
- bezorging Gagelaar noordzijde

p.vdboom@hetnet.nl

ROB KUPPEN
0485-451607
- aanspreekpunt biljart- en kaartcompetitie

r.kuppen@wanadoo.nl

PASCALLE ALBERS
0485-455823 willem.albers@hotmail.com
- aanspreekpunt (jeugd-) activiteiten
MARK DE KLEIN
0486-431444
- aanspreekpunt de Gagelaar
HARRY KUIJPERS
- webmaster

0486-431359

markdeklein@telfort.nl

kuijper5@xs4all.nl

AGENDA
4 JUNI
25 JUNI
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OUD PAPIER
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DAGJE UIT
1 JR - GR.8

G. V. KESSEL
UILWEG
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