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VERJAARDAGEN
SEPTEMBER

02 SEPT

JOYCE SELTEN

03 SEPT

ERWIN VAN DOOREN

06 SEPT

MAIK VAN DEN BOOM

11 SEPT

HANS VAN BAKEL

12 SEPT

MARC LOEFFEN

13 SEPT

RENSKE VLAAR

13 SEPT

HENNIE MARKESE

14 SEPT

HARM SELTEN

22 SEPT

JOSÉ GERRITS

25 SEPT

ANDRE RELOU

26 SEPT

WESSEL MERKUS

29 SEPT

MAUREEN DE KLEIN
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VIERDAAGSE
Ongetraind, maar met een enorme motivatie, heeft Harm Selten
samen met drie vrienden meegedaan aan de Nijmeegse
vierdaagse. Succesvol, want alle vier mochten ze het kruisje in
ontvangst nemen.
Harm, geheel blaarloos zei na afloop, jammer dat het geen vijf
dagen zijn!!

T.E.A.B
Hallo Gagelaren,
Wij hebben nog blank eiken meubelen staan, bankstel (2 zitter en
2 een zits bankjes). met stof bekleding. Kast, tv kast, tafel +
4 stoelen,+2 kamerlampen tegen elk aannemelijk bod.
Fam. Blom tel. 0486- 431966.
www.degagelaar.nl
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INGEZONDEN
Nieuw in de gagel !!!
Het weerstation
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FIETSTOCHT EN BARBECUE

Fietstocht en BBQ
Op 11 september is alweer onze jaarlijkse fietstocht en buurtbbq.
Nu is het dit jaar een beetje krap met opgeven dus wees er snel bij!!
In verband met vlees bestellen moeten de opgave
vóór 5 SEPTEMBER binnen zijn!!
De opgave kan weer via 0485-455823 of
willem.albers@hotmail.com.
We zullen dit jaar ook beter weer bestellen maar of die nog op tijd
aankomt?!?
De drankjes mag je weer zelf meenemen.
We vertrekken om 14.00uur vanaf de speeltuin aan de uilweg.
Hier zullen we weer rond 16.00 en 16.30 terugkomen voor de bbq.
Als je niet meefiets maar wel gezellig mee wil bbq-en kan dat
natuurlijk ook.
Geef je dus snel op want het is zo 5 september!!

Het bestuur.
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KAMELENMELKERIJ
Vergeet ook niet je nog op te geven voor ons uitje naar de
kamelenmelkerij op 2 oktober.
Hiervoor moeten we 3 september doorgeven met hoeveel we willen
komen. dus geef je nog snel op!!
Dit gaat weer via 0485-455823 en willem.albers@hotmail.com.

Voor deze activiteit zijn de kosten geheel voor de buurtschap.
In de vorige gagelaar stond al informatie over deze activiteit,
je kan natuurlijk ook altijd even naar hun website gaan
www.kamelenmelk.nl
daar vind je echt van alles al over de kamelen.
We vertrekken rond 13.00 uur bij Geurts van Kessel aan de
Gagelweg en rond 17.00uur zijn we weer thuis.

Dus niet vergeten snel op te geven want het wordt een middag om
snel niet te vergeten.
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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
3 SEPT
11 SEPT

10.30 11.00
14.00

OUD PAPIER

FAM. VAN LITH

FIETSTOCHT EN
BARBECUE

G. VAN KESSEL
UILWEG

INLEVEREN KOPIJ VÓÓR 26
SEPTEMBER.
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