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VOORWOORD
Hallo buurtgenoten, voor u ligt de februari uitgave van de gagelaar.
In deze editie wordt aandacht besteed aan de jaarvergadering die
op 13 januari jl. werd gehouden bij domus.
Vervolgens treft u de tussenstanden van het biljarten en helaas de
eindstanden van het kaarten, meer leest u hierover in het verslag
van de jaarvergadering.
Ook ziet u dat we Rina Verweijen verrast hebben met 'n bloemetje.
Vervolgens willen we uiteraard alle jarigen feliciteren met hun
verjaardag.
En willen wij uw er op attenderen , indien nog niet voldaan, er weer
verzocht wordt om de contributie voor 2014 te voldoen bij de
penningmeesteres.
Tenslotte ziet u hieronder 'n dankwoord mbt de 60+ middag.

DANKWOORD 60+
Wat vliegt de tijd voorbij
Ten minste zo verging het mij
Want het was weer heel goed toeven
Hier in de Valkhoeve
Maar dat kan ook niet anders als jullie 60+ er zijn
Dan is het altijd gezellig en fijn
Er wordt gepraat, gebuurt en af en toe een grapje
Met een spelletje, een drankje en een hapje!
Maar dat kun je niet in je upje
Dit kan dank zij het 60+ wrijwilligers clupje
Deze dames zetten zich weer voor jullie in
Hopelijk was het jullie naar de zin
Ook konden wij weer hier terecht
www.degagelaar.nl
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En dat bevalt ons echt niet slecht
Ook al zijn Jan en José niet hier aanwezig
Mariëlle was in hun plaats heel goed bezig!
Daarvoor bedanken wij hen allen
Het is ons hier weer goed bevallen!
Ik eindig met een spreuk
Die ik zag bij Ans op faceboek en
die vond ik leuk
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JAARVERGADERING
NOTULEN LEDENVERGADERING BV DE GAGEL gehouden op
13 januari 2014 bij DOMUS
Aanwezige bestuursleden : Pascalle Albers
Mark de Klein
Erwin van Dooren
Dorian Selten
Rob Kuppen
Naast de bestuursleden zijn er 18 leden aanwezig.
Afgemeld hebben Arie en Ans Kuppen, Freddy van Dooren
1. Opening door Erwin van Dooren om 20.10uur. Hij heet alle
aanwezige welkom. Hij vermeld dat we afgelopen jaar
afscheid hebben moeten nemen van Anna Janssen. Verder
nemen we ’n moment van stilte in acht voor de ernstige
zieken in onze buurt.
2. De notulen van de ledenvergadering 2013 liggen ter inzage
op de tafels en worden zonder opmerkingen en vragen
goedgekeurd en vastgelegd door de vergadering.
3. Het bloementje voor de oudste bewoner is netjes bezorgt bij
Rina Verweijen.
4. Het financieel verslag over 2013 wordt voorgelezen door
Dorian. Zij heeft dit nu één jaar gedaan en ervaart het als
zeker prettig om dit te mogen doen. Er zijn iets meer uitgaven
dan inkomsten gegenereerd, dit komt mede doordat we vorig
jaar ’n afscheid en introductie hadden van een bestuurslid en
daarom het bestuur uiteten is geweest. Verder hebben we te
maken gehad met het verkeerd wegen van de
papiercontainer, wat daardoor minder heeft opgeleverd. Dit
kon helaas niet worden terug gedraaid. Verder zijn er geen
opmerkingen vanuit de vergadering. Tevens wordt
aangegeven dat de contributie wedserom niet wordt
verhoogd.
www.degagelaar.nl
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5. Daarna wordt de begroting voor 2014 voorgelezen. Er wordt
gevraagd of er ideeën zijn voor het schenken aan ´n goed
doel. Wederom is gekozen voor de stichting van Jeanne en
Toon van Kuppeveld. Zij zullen a.s. 8 februari weer voor vijf
weken vertrekken naar Afrika om zich weer in te zetten voor
diverse bewoners aldaar. Ze zullen de bijdrage van vorig jaar
en dit jaar gaan gebruiken om diverse spullen aan te
schaffen. Jeanne bedankt de buurt voor deze bijdrage.
6. Namens de kascontrole commissie geeft Gied Blom ook
namens Diny Kelleter aan dat de boekhouding van de Gagel
gecontroleerd is en dat alles keurig in orde is bevonden.
7. Volgend jaar zal wederom Diny Kelleter in de kascommissie
zitten en zal Mario of Riet Minten hiervoor ook gevraagd
worden.
8. Gied Blom attendeert het bestuur op het feit dat de gagel in
2015 , 40 jaar bestaat.

Tijdens de pauze is er gelegenheid onder het genot van ´n hapje
en ´n drankje tot betaling van de contributie over 2014.
9. Marcel Selten wordt bedankt voor het rondbrengen van de
Gagelaar. Verder worden Frank en Elly van Lith bedankt voor
het beschikbaar stellen van hun terrein voor de
papiercontainer en de frituurvetcontainer. De vetcontainer
was geen succes en is inmiddels weg gehaald. Tenslotte
wordt Harry Kuijpers bedankt voor het onderhouden van de
website.
10. Erwin is aftredend en herkiesbaar. De leden gaan akkoord en
Erwin blijft weer drie jaar deel uitmaken van het bestuur.
11. Aan de aanwezige kaarters wordt gevraagd, aangezien er te
weinig kaarters zijn hoe ze graag verder willen. Maar omdat
voor de kaartcompetitie minimaal acht kaarters nodig zijn,
geven zij aan te willen stoppen. Pascalle geeft als oplossing
aan om bijvoorbeeld twee keer per jaar ’n soort kaarttoernooi
te organiseren. Hier wordt positief op gereageerd. Hiervoor
zal ‘n oproep volgen in de gagelaar.
www.degagelaar.nl
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12. Het bestuur geeft aan de familieactiviteit dit jaar te willen
combineren met de landelijke burendag op 27 september. En
dan tevens ’n bezoek te brengen aan ’n nog nader te
bepalen activiteit.
13. Pascalle verteld dat de locatie voor de vrouwenactiviteit
bekend is en dat de vrouwen gaan bloemschikken bij de
familie van Lith. De datum is nnb, maar zal in het voorjaar
plaatsvinden.
14. Dit jaar zal er tevens ’n mannenactiviteit komen. Rob geeft
als mogelijkheden koningsschieten, buggy rijden, solex rijden
of paintball. Vanuit de leden komen ook de opties ’n tour op
oude brommers en kruisboogschieten. De leden stemmen in
met het koningsschieten in Escharen. Hierdoor zal er geen
eigen bijdrage worden gevraagd. De datum en tijd zullen
bekend worden gemaakt in de gagelaar.
15. Tijdens de rondvraag wordt door Frank van Lith gevraagd
hoe het komend jaar het oud ijzer opgehaald gaat worden en
wie het sneeuwschuiven gaat verzorgen, aangezien Rob zijn
boerderij heeft verkocht en dus niet meer de beschikking
heeft over ’n tractor. Rob zegt dit probleem zelf te willen
oplossen door bij mede buurtbewoners te informeren naar
mogelijkheden. Frank geeft aan er over na te denken om het
sneeuwschuiven op zich te nemen en indien er ’n schuif moet
worden aangeschaft dit eventueel samen met de buurt aan te
schaffen. Gerrit Bisschops vraagt waar het multifunctionele
bord dit jaar komt te staan. Rob gaat dit informeren bij de
nieuwe bewoners. Rob wordt tevens bedankt voor de
plaatsing in zijn tuin. Anita Blonk vraagt of we als buurt
samen iets kunnen gaan betekenen om sneller internet te
verkrijgen d.m.v. glasvezel. Hier schijnt ’n project van ZLTO
voor te zijn, die buurten leefbaarder willen maken. Erwin
geeft aan dat als daar meer geluiden vanuit de buurt van
komen dat daar dan naar gekeken kan gaan worden. Verder
zijn er geen vragen of opmerkingen.
Erwin bedankt namens de overige bestuursleden de aanwezigen en
sluit de vergadering om 21.25 uur.
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KAARTEN
Stand van kaarten december 2013
09-dec-13
Ans Kuppen
Wim Selten
Gerrit Bisschops
Toon Kuijpers
Jose Geurts- van Kessel
Leen Bisschops
Annemarie Verweijen
Riet Minten

62
50
27
10
5
-25
-46
-83

Uitslag van kaartavond 6 januari 2014
1. Wim Selten 49
2. Gerrit Bisschops 34
3. Leen Bisschops 21
4. Toon Kuijpers -32
5 Riet Minten -72
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BILJARTEN
Stand na 4 ronden

1
2
3
4
5
5
5
8
9

POULE 1
Mark de Klein
Toon Kuipers
Mark v. Gemert
Toon v. Kuppeveld
Hans van Bakel
Paul Uphoff
Wim Selten
Rob Kuppen
Harrie Kuijpers

1
1
1
4
5
6
7
8

POULE 2
Hem Verweyen
Steve v. Grave
Mario Minten
Theo Pluk
Emile Merkus
Jan Schamp
Herwieg Gerrits
Peter vd Boom
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14
12
9
8
5
5
5
4
3

13
13
13
10
9
6
4
0
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BLOEMETJE
Ook dit jaar is er weer een bloemetje bezorgd bij de oudste jarige
van onze buurt.
Dit is een traditie aan 't worden in onze buurt zo rond de
feestdagen.
Dit keer mochten we een bloemetje brengen bij Rina Verweijen.
Zoals op de foto is te zien is zij erg blij met de bloemen.
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VERJAARDAGEN
FEBRUARI
11 FEBRUARI

NIENKE VAN HEUMEN

17 FEBRUARI

GIED BLOM

21 FEBRUARI

JARNO MINTEN

24 FEBRUARI

STEVE VAN GRAVEN
SJAAK DERKS
JEROEN KERKHOF
TONNY KUIPERS

25 FEBRUARI

SANDRA BISSCHOPS

CONTRIBUTIE
Wij verzoeken u vriendelijk om de contributie voor het jaar 2014
over te maken op onze rekening bij de Rabobank, rekening nummer
1343.15.693 t.n.v. BV de Gagel, graag met vermelding van uw
naam of contant bij de penningmeesteres
Dorian Selten, Graafseweg 39, Tel: 0485-455398
Contributie bedraagt als volgt:
Kinderen van 0 tot en met 15 jaar:
gratis
Jongeren van 16 tot en met 20 jaar: Euro 5,00
Volwassenen vanaf 21 jaar:
Euro 10,00
Volwassenen vanaf 60 jaar:
Euro 5,00
Peildatum leeftijd is 1 januari 2014.
www.degagelaar.nl
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ADRESSEN
ERWIN VAN DOOREN
0486-472481
- woordvoerder (bestuur-) vergaderingen
- organisatie B.B.Q. - fietstocht - Gagelloop

vandooren@airbags.nl

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

m.e.m.selten@online.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
0485-785501
- aanspreekpunt de Gagelaar

markdeklein@telfort.nl

HARRY KUIJPERS
- webmaster

0486-431359

kuijper5@xs4all.nl

MARCEL SELTEN
- bezorging Gagelaar

0485-455398

m.e.m.selten@online.nl

AGENDA
1 feb
17 feb
19 feb
26 feb

10.30-11.00
19.45
19.00
19.00

Oud papier
6e kaartavond
Poule 1 biljarten
Poule 2 biljarten

Fam. Van Lith
AFGELAST
Lagerhuis
Pluk

INLEVEREN KOPIJ VÓÓR 20 FEBRUARI
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12

degagelaar@telfort.nl

