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VOORWOORD 
 
En toen was het 2014 !!! De feestdagen zitten er weer op en kunnen 
beginnen aan 'n nieuw jaar. Maar wat gaat ons dat weer brengen. 
Uiteraard hebben dit jaar weer 'n aantal leuke activiteiten in de 
planning. 
In deze Gagelaar geven wij u de uitslagen van het kaarten en van 
het biljarten, dit is op diverse locaties weer in volle gang. Verder 
wordt het prachtige verhaal gepubliceerd wat is voor gedragen 
tijdens de kerstmiddag. 
Vervolgens feliciteren wij alle jarige die we deze maand weer in de 
buurt hebben. 
Tenslotte vragen wij u de agenda te bekijken en niet de 
jaarvergadering te vergeten die plaats vindt op 13 januari 2014 om 
20.00uur. 
 
gr de redactie 
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OPROEP 
 

Hallo buurtgenoten, 
 
Wij hebben de volgende vraag: 
 
We hebben sinds deze zomer een bootje dat we deze winter aan 
huis willen opknappen. Helaas kan het net niet in een schuur, is te 
hoog.  
We zoeken een tijdelijke overkapping. Heeft er iemand voor een 
paar maanden spanten te  
leen of een ander idee voor overkapping. De boot is 3.5 meter hoog 
inclusief de bok eronder en 8.50 meter lang.  
 
 
Hartelijk dank, 
Emile en Anita, Gagelweg 10 ablonk@gmail.com 0486-432353 

 

KAARTEN 
 

 Kaartavond 09-dec-13  

1 Ans Kuppen  62
2 Wim Selten  50
3 Gerrit Bisschops  27
4 Toon Kuijpers  10
5 Jose Geurts- van Kessel  5
6 Lenie Bisschops  -25
7 Annemarie Verweijen  -46
8 Riet Minten  -83
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BILJARTEN 
 

 

Stand na 3 ronden   
    
 POULE 1 punten  
1 Toon Kuipers 9 3 inh. 
2 Mark de Klein 8 2 inh. 
3 Mark v. Gemert 8 1 inh. 
4 Toon v. Kuppeveld 6 2 inh. 
5 Harrie Kuijpers 3 4 inh. 
6 Hans van Bakel 3 4 inh. 
7 Paul Uphoff 2 2 inh. 
8 Rob Kuppen 2 4 inh. 
9 Wim Selten 2 2 inh. 
    
 POULE 2   
1 Hem Verweyen 10  
2 Emile Merkus 9 2 inh. 
3 Steve v. Grave 8 1 inh. 
4 Mario Minten 7 2 inh. 
5 Theo Pluk 5 2 inh. 
6 Jan Schamp 5 2 inh. 
7 Herwieg Gerrits 3 4 inh. 
8 Peter vd Boom 0 6 inh. 
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KERSTVERHAAL 60 + MIDDAG 

De belofte van de harpspeler 

Een in het hele land beroemde muzikant wordt door de koning 
gevraagd voor hem te komen spelen. Hij gaat op weg maar belooft 
zijn vrouw, zijn kind en zijn kleine bruine hondje dat hij Kerstmis met 
hen thuis zal vieren. En wat de koning ook probeert om hem bij zich 
te houden en hoe zwaar de weg naar huis ook is, de harpspeler 
moet en zal zijn belofte nakomen...  
Er was eens een harpspeler die zo mooi kon spelen en hij zong 
zulke prachtige liederen, dat hij in het hele land beroemd was. 
Eindelijk hoorde ook de koning zulke wonderen vertellen van zijn 
kunst, dat hij dadelijk een paar boden uitzond. Ze moesten hem 
vragen of hij mee wilde gaan naar het paleis om voor de koning te 
zingen en te spelen. De koning wilde hem zó graag horen dat hij 
aan zijn afgezanten de volgende boodschap meegaf: "Ik zal niet 
eten en niet slapen voor ik je gezicht heb gezien en de tonen van je 
harp heb gehoord." Deze woorden moesten ze net zolang voor de 
koning opzeggen, totdat ze wel konden dromen. Toen pas gingen 
ze op weg.  
 
Ze kwamen voor het huisje van de harpspeler en ze riepen: 
"Gegroet, o harpspeler. Kom buiten en luister naar ons, want we 
hebben je iets te vertellen waarmee je heel blij zal zijn!"  
 
Maar toen de harpspeler de boodschap van de koning vernam, 
werd hij bedroefd. Want hij had een vrouw en een kind en een klein 
bruin hondje. Hij zag er tegenop hen tegen Kerstmis te verlaten. En 
zij zagen er tegenop hem te moeten missen. "Blijf toch bij ons," 
smeekten ze. Maar de harpspeler zei: "Ik moet gaan. Het zou heel 
onbeleefd zijn om de koning teleur te stellen. Maar zo zeker als de 
hulstbessen rood zijn en de dennenbomen groen, even zeker zal ik 
met Kerstmis thuis zijn om mee te eten van de kerstpudding en 
kerstliederen te zingen aan mijn eigen haard."  
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En nadat hij deze belofte had gedaan, hing hij zijn harp op zijn rug 
en hij volgde de boden van de koning naar het paleis. Hij werd met 
veel eerbewijzen ontvangen en de koning deed alles om hem een 
plezier te doen. Hij sliep op een bed van het zachtste dons en at 
van een gouden bord aan de koninklijke tafel. En als hij zong en 
speelde, luisterden alle mensen en alle dieren, vanaf de koning tot 
de muizen in de provisiekamer met ingehouden adem naar zijn 
muziek. Maar bij alles wat hij deed, feestvieren, rusten, spelen, 
zingen of luisteren naar de lof die iedereen hem toezwaaide, vergat 
hij geen ogenblik de belofte die hij had gedaan aan zijn vrouw, zijn 
kind en zijn kleine bruine hondje.  
 
En toen nu de dag voor Kerstmis was aangebroken, nam hij zijn 
harp in de hand en hij ging naar de koning om afscheid te nemen. 
Maar de koning wilde hem niet missen. Hij zei: "Ik zal je een paard 
geven zo wit als melk, zo glanzig als satijn en zo vlug als een hert, 
als je hier wilt blijven en op kerstdag wilt spelen en zingen aan de 
voet van mijn troon."  
 
Maar de harpspeler antwoordde: "Ik kan niet langer blijven, want ik 
heb een vrouw en een kind en een klein bruin hondje. En ik heb hun 
beloofd dat ik met Kerstmis thuis zou zijn. Dat ik mee zou eten van 
de kerstpudding en kerstliederen zingen aan mijn eigen haard."  
 
Toen zei de koning: "Als je hier blijft en op Kerstmis speelt en zingt 
aan de voet van mijn troon, zal ik je een wonderboom geven, die 
zomer noch winter zijn bladeren verliest. En elke keer als je dit 
boompje schudt, zal er een regen van goud en zilver voor je voeten 
neervallen."  
 
Maar de harpspeler antwoordde: "Ik mag niet langer blijven, want 
mijn vrouw en mijn kind en mijn kleine bruine hondje wachten op 
me. En ik heb mijn woord gegeven dat ik met Kerstmis thuis zou 
zijn. Dat ik mee zou eten van de kerstpudding en kerstliederen 
zingen aan mijn eigen haard."  
 
Maar de koning gaf het niet op. "Als je op de kerstdag één wijsje 
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voor me speelt en één lied voor me zingt, zal ik je een fluwelen 
kleed geven en je mag naast me zitten op de troon met een ring 
aan je vinger en een kroon op je hoofd."  
 
Maar de harpspeler antwoordde: "Ik wil niet langer blijven, want mijn 
vrouw en mijn kind en mijn bruine hondje kijken al naar me uit. En ik 
heb vast beloofd dat ik met Kerstmis thuis zou zijn. Dat ik mee zou 
eten van de kerstpudding en kerstliederen zingen aan mijn eigen 
haard."  
 
En hij wikkelde zich in zijn oude mantel, hing zijn harp op de rug en 
verliet het paleis zonder verder een woord te spreken.  
 
Hij had nog niet ver gelopen toen veel kleine witte sneeuwvlokken 
uit de lucht naar beneden kwamen dwarrelen. 't Was of ze 
fluisterden: "Bedenk wat je doet, Bedenk je eens goed, Je gaat een 
moeilijke reis tegemoet." Maar de harpspeler zei: "Ja, ja, ik zie wel 
dat de lucht donker is en er zal zeker veel sneeuw vallen. Maar ik 
heb een vrouw en een kind en een klein bruin hondje. En ik heb 
vast beloofd dat ik met Kerstmis thuis zou zijn. Dat ik mee zou eten 
van de kerstpudding en kerstliederen zingen aan mijn eigen haard."  
 
Maar het begon al harder en harder te sneeuwen en weldra waren 
alle heuvels en dalen, heggen en greppels bedekt met een dik wit 
tapijt. Van alle paden en wegen was niets meer te zien. En de wind 
joeg de sneeuw op tot hoge wallen midden over de grote weg. De 
harpspeler struikelde. De harpspeler viel, maar hij dacht er niet aan 
om terug te keren. Terwijl hij verder reisde, ontmoette hij de wind. 
En de wind zei:  
"Harpspeler, harpspeler, wees toch wijs,  
Keer terug naar het paleis."  
Maar de harpspeler luisterde niet naar die raad. "De sneeuw moge 
vallen en de stormwind loeien," zei hij, "ik moet doorlopen. Want ik 
heb een vrouw en een kind en een klein bruin hondje. En ik heb 
vast beloofd dat ik met Kerstmis thuis zou zijn. Dat ik mee zou eten 
van de kerstpudding en kerstliederen zingen aan mijn eigen haard."  
Toen begon de wind ijzig koud te blazen. De sneeuw bevroor op de 
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grond, het water bevroor in de rivieren, de adem van de harpspeler 
bevroor in de lucht. En aan de rotsen langs de weg hingen ijskegels 
zo lang als het zwaard van de koning. De bomen van het woud 
kraakten en kreunden in de felle wind en het was of ze hem 
allemaal toeriepen:  
"Het woud is duister, de nacht breekt aan,  
Waag het niet daardoor te gaan."  
Maar de harpspeler liet zich door niets weerhouden. "De sneeuw 
moge vallen, de stormwind loeien en de nacht moge mij overvallen 
in het donkere woud," zei hij, "maar ik heb beloofd dat ik met 
Kerstmis thuis zou zijn. Dat ik mee zou eten van de Kerstpudding en 
kerstliederen zingen aan mijn eigen haard. En ik moet mijn woord 
houden."  
 
En voort zwoegde hij totdat het laatste glimpje daglicht verdween en 
de duisternis zwaar tussen de bomen hing. Maar de harpspeler was 
niet bang in het donker. "Al kan ik ook niet zien," zei hij, "ik kan 
tenminste nog zingen." En jubelend klonk er een kerstlied door het 
bos. Een lied van Jezus' geboorte, van de engelen die zongen en 
van de ster die straalde boven de stal van Bethlehem.  
 
Toen hield het op met sneeuwen, de wind ging liggen, de bomen 
van het woud bogen hun takken om te luisteren. En, o wonder... 
terwijl hij zong, veranderde de duisternis rondom hem in stralend 
licht. En toen het lied uit was en de harpspeler opkeek, stond hij 
vlak voor de open deur van zijn huisje. Zijn vrouw en zijn kind en 
zijn kleine bruine hondje hadden al naar hem uit staan kijken en ze 
liepen de harpspeler jubelend tegemoet.  
 
De hulstbessen blonken helderrood in de kerstkransen, de 
kerstboom was een frisgroene jonge den, de kerstpudding zag 
zwart van de pruimen. En de harpspeler voelde zich gelukkiger dan 
een koning toen hij aan zijn eigen haard de oude kerstliederen zong 
voor zijn vrouw en zijn kind en zijn kleine bruine hondje.  
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VERJAARDAGEN 
 

JANUARI 
 

01 JANUARI    NETTY OVERWATER 
 
04 JANUARI    RINA VERWEIJEN 
 
09 JANUARI    MARK DE KLEIN 
 
12 JANUARI    ISE KUPPEN 
 
20 JANUARI    JASON GEURTS VAN KESSEL 
 
21 JANUARI    DORIEN VAN OORSCHOT 
 
23 JANUARI    WILLEM ALBERS 
 
25 JANUARI    JAN SCHAMP 
 
26 JANUARI    NICK MERKUS 
 
27 JANUARI    HEM VERWEIJEN 
 
     LISSA KERKHOF     
 
29 JANUARI    ANS KUPPEN 
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KLEURPLAAT 
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ADRESSEN 

 

ERWIN VAN DOOREN      0486-472481           vandooren@airbags.nl 
- woordvoerder (bestuur-) vergaderingen 
- organisatie B.B.Q. - fietstocht - Gagelloop 
 
DORIAN SELTEN    0485-455398          m.e.m.selten@online.nl  
- penningmeesteres c.q. financiële zaken 
- ledenadministratie 
 
ROB KUPPEN   0485-451607                     rob@kuppen1.nl 
- aanspreekpunt biljart- en kaartcompetitie  
 
PASCALLE ALBERS  0485-455823   willem.albers@hotmail.com 
- aanspreekpunt (jeugd-) activiteiten 
 
MARK DE KLEIN  0485-785501           markdeklein@telfort.nl 
- aanspreekpunt de Gagelaar 
 
HARRY KUIJPERS            0486-431359              kuijper5@xs4all.nl 
- webmaster 
 
MARCEL SELTEN            0485-455398          m.e.m.selten@online.nl 
- bezorging Gagelaar 

AGENDA 
4 jan 10.30-11.00 Oud papier Fam. Van Lith 

6 jan 19.45 4e kaartavond Fam. Van Lith 

8 jan 19.00 Poule 1 biljarten Lagerhuis 

13 jan 20.00 Jaarvergadering G. v. Kessel Gagelweg 

15 jan 19.00 Poule 2 biljarten Pluk 

28 jan 19.45 5e kaartavond Fam. Van Lith 

22 jan 19.00 Poule 1 biljarten Lagerhuis 

29 jan 19.00 Poule 2 biljarten Pluk 

 

INLEVEREN KOPIJ VÓÓR 20 JANUARI 


