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FIETSTOCHT & BUURTBBQ
11 september was het weer zover.
We gingen weer fietsen met z'n alle en gezellig bbq-en
Vele hadden toch de durf te starten met de tocht. Tot aan
de pauze ging alles ook erg goed, Alleen het toch nog redelijk korte
stukje naar de bbq mocht het niet droog blijven.
Het begon al snel te regenen toen we van de koffie weer vertrokken.
Een aantal van ons zochten beschutting bij een schuur, anderen
gingen steeds harder fietsend vlug richting huis.
Dan maar snel een dreuge box an trekke tuus en dan naar de bbq
toe, was het motto.

Zo kon toch iedereen droog aan het eten beginnen.
Helaas moesten we op een gegeven moment toch nog beschutting
gaan zoeken tijdens het eten, ook hier kwam een flinke bui even
roet in het eten gooien. Maar ja hadden we ten minste niet al die
partytenten voor niks opgezet.
Ook de kinderen waren dit jaar goed vertegenwoordigd.
Die hadden ook geen last van de regen, zij speelden gewoon door
nat of droog. Dus dit keer ook weer een leuke geslaagde fietstocht
en bbq geweest,
Iedereen die dit mede heeft mogelijk gemaakt kei bedankt!!
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BESTUURLIJK
BILJARTEN
Graag wil ik jullie vragen om allemaal door te geven of jullie
komend seizoen weer mee willen biljarten,
We gaan komend seizoen wederom bij het Lagerhuis biljarten op
woensdag om 19 uur.
Graag willen we weten wie er wel en niet meer komen biljarten,
omdat er een aantal personen hebben aangegeven dat ze
misschien niet meer komen biljarten willen we weten of we nog 2
poules bij elkaar hebben.
Opgeven of afmelden kan bij Rob Kuppen; T. 0485-451607
m vr gr het bestuur.

BEZORGING GAGELAAR
Per 1-1-2012 komt de vacature vrij van bezorging van de gagelaar
aan de zuidzijde (plusminus 25 adressen).
Geïnteresseerden kunnen zich rechtstreeks melden bij Erwin van
Dooren ; T 0486-472481
m vr gr Erwin
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VERJAARDAGEN
OKTOBER

04 OKTOBER

GERRIT BISSCHOPS

08 OKTOBER

JOOST VAN LITH

09 OKTOBER

ANITA MERKUS
LIEKE GERRITS

14 OKTOBER

STEIN GERRITS

21 OKTOBER

KARLITE VAN DE BURGHT

26 OKTOBER

RIET MINTEN
PASCALLE ALBERS
MARK VAN GEMERT

29 OKTOBER

GERDA SELTEN

.
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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

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
1 OKT
2 OKT

10.30 11.00
13.00

OUD PAPIER

FAM. VAN LITH

KAMELENMELKERIJ G. VAN KESSEL
GAGELWEG

INLEVEREN KOPIJ VÓÓR 22 OKTOBER.
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