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DE VALKHOEVE
OPEN DAG
20 november 2011
LOGEMENT DE VALKHOEVE MET DAARIN
BEZOEKERSCENTRUM DE KUILEN.

Hallo gagelaars,
Wat is er veel denkwerk verricht.
Wat zijn er veel discussies gevoerd.
Wat waren er veel planningen.
Wat is er hard gewerkt door veel mensen.
En nu?
Nu is ons logement de Valkhoeve met daarin
Bezoekerscentrum De Kuilen een feit!
Daarom houden wij op zondag 20 november 2011 een open dag.
Iedereen die een kijkje wil komen nemen is welkom vanaf
11.00 uur tot 16.00 uur aan Valkweg 11 in Mill.
Wij zien jullie graag op 20 november!
Familie Geurts van Kessel
www.degagelaar.nl
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DE KAMELENMELKERIJ

We zijn met een grote groep buren op bezoek geweest naar de
kamelenmelkerij.
Het weer werkte erg mee, het was echt tropisch kamelenweer.
Na een korte introductie was het zover, op naar de kamelen zelf.
Eerst even bij de jonge kamelen in de wei kijken, en we mochten
deze een fles geven.
Dat werd ons zeer in dank afgenomen want al snel waren we
omringd door kamelen.
Deze oefening hadden we doorstaan dus op naar de echte grote
volwassen kamelen.
Onze leermeester liet even zien hoe je op een kameel springt en
toen was de beurt aan ons.
De liefhebbers mochten ook op een kameel zitten.
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Deze waren er natuurlijk wel, alleen zo soepel als onze instructeur
dat viel niet mee, best hoog zo'n kameel.
Maar met wat hulp kwam het helemaal goed en werden er
verschillende kamelen beklommen.
Daarna mochten we nog kamelenmelk proeven pannenkoeken
bakken van kamelen melk.
Deze gingen erin als koek.
Toen onze honger gestild was moesten we weer aan de bak, de
kamelen moeten ook nog naar binnen.
Nog even gedag zeggen tegen de kamelen en dan weer richting
huis.
Een zeer geslaagde dag voor jong en oud.
Voor alle foto's ga je natuurlijk naar onze site www.degagelaar.nl
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INGEZONDEN
Achterstevoren leven!!!
Al wel eens aan gedacht wat er gebeurt als je achterstevoren zou
leven? Lijkt me veel leuker. Om te beginnen sta je op uit de dood,
een spectaculair begin... als je uit de kist stapt word je verwelkomd
door je familie en beste vrienden, die hoef je dus niet meer uit te
zoeken... en ze hebben allemaal een bloemetje meegenomen. Dan
mag je een jaar of 20 lekker doen waar je zin in hebt, kaarten,
tuinieren, af en toe een uitstapje aan halve prijs iedere dag een paar
borrels en elke maand kassa kassa...pensioen. Op een dag staat er
ineens een vent voor je deur met een gouden horloge. Die biedt je
meteen een goed betaalde job. Naarmate de jaren voorbijgaan,krijg
je ook steeds meer zin om te werken, je voelt je ook steeds beter, je
kan zoveel roken als je wil, want je longen worden steeds schoner.
Je kan drinken wat je wil, de katers worden steeds kleiner. Je raakt
je buik kwijt zonder dat je er iets voor hoeft te doen. In het begin heb
je maar 1 keer sex per jaar, maar op 't laatst 10 keer per week. Op
een gegeven moment moet je naar school maar je weet alles al, dus
je doet geen flikker. En de laatste jaren van je leven kan je lekker in
de zandbak spelen, zeuren en ambetant zijn, en je kan snoepen wat
je maar wil want al je tanden ben je toch weer kwijt. Dan nog een
paar maanden aan een vrouwenborst sabbelen nog 9 maanden in
de warme moederschoot, en daarna verdwijn je in een gelukzalig
orgasme..
gr. A. en G.

BILJARTEN
Om iedereen zo veel mogelijk tevreden te stellen hebben wij
besloten dat Poule 1 in het Lagerhuis gaat biljarten en Poule 2
hun wedstrijden bij de Familie Pluk gaan spelen. Misschien dat er
nog enkele verschuivingen komen in de poule-indeling. Waar ter
zijner tijd de finale gespeeld gaat worden wordt op een later tijdstip
bepaald. Vooraf aan de eerste wedstrijd worden de eerste twee
spelers gebeld.
www.degagelaar.nl

6

degagelaar@telfort.nl

VERJAARDAGEN
NOVEMBER

.

21 november 2011
Merle 3 jaar !

23 november 2011
Anouk 11 jaar !

12 NOVEMBER

ROB KUPPEN

14 NOVEMBER

MARIAN VAN DEN BOOM

15 NOVEMBER

ANNIKA UPHOFF

16 NOVEMBER

ARNOLD VAN OORSCHOT

27 NOVEMBER

DORIAN SELTEN
MARIETTE SELTEN

30 NOVEMBER
www.degagelaar.nl

JANNEKE DE VRIES
7

degagelaar@telfort.nl

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

rob@kuppen1.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
5 nov.
7 nov.
9 nov.
16 nov.
19 nov.
21 nov.
23 nov.
30 nov.

10.30-11.00
19.45
19.00
19.00
16.00
19.45
19.00
19.00

Oud papier
1e Kaartavond
Poule 1 biljarten
Poule 2 biljarten
Sint en Piet 1jr.-gr.6

2e Kaartavond
Poule 1 biljarten
Poule 2 biljarten

Fam. van Lith
G. v. Kessel Gagelweg

Lagerhuis
Fam. Pluk
G. v. Kessel Valkweg
G. v. Kessel Gagelweg

Lagerhuis
Fam. Pluk

INLEVEREN KOPIJ VÓÓR
20 NOVEMBER
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