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VOORWOORD 
 
In dit nummer feliciteren wij allereerst alle jarigen van de eerste 
maand van het nieuwe jaar 2015.  
 
Vervolgens 'n verslagje van het uitreiken van de bloemen aan de 
oudst jarige van onze vereniging. 
 
Ook vind uw het prachtige kerstverhaal voorgedragen tijdens de 
60+ kerstmiddag voor het eerst gehouden in ons warme 
onderkomen Gagelgeluk.  
 
Tevens blikken wij nog even terug door middel van enkele foto's op 
de zeer geslaagde pakjesmiddag. 
 
Tenslotte willen wij uw wijzen op de agenda. Naast de algemene 
jaarvergadering van 12 januari. Heeft het bestuur besloten om op 
maandagavond 26 januari 'n kaartavond te organiseren. Dit is geen 
competitie, maar gewoon 'n gezellig avondje met buurtgenoten 'n 
kaartje leggen. 
 
de redactie. 
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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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BLOEMEN 
 

 voor de oudst jarige van 2014. 
 

Alweer een jaar voorbij, dus tijd om iemand te verrassen.  
Zoals we al enkele jaren hebben we ook dit jaar weer bloemen 

gebracht bij de oudst jarige van "De Gagel".  
Weer hebben we Rina Verweijen in het zonnetje mogen zetten.  
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KERSTMIDDAG 60 + 
 
Op woensdag 10 december hebben de 60 plussers 'n zeer 
geslaagde middag gehad onder het genot van 'n hapje en 'n 
drankje. Hieronder enkele foto's en het kerstverhaal dat is 
voorgedragen deze middag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERSTVERHAAL 

Kerstfeest donker licht 

De koning wordt oud, fluisteren de ministers tegen elkaar. Erg 
jammer, maar het is wel zo. De oude koning is een goede koning. 
Hij heeft jarenlang zijn land en volk goed geregeerd. Zelf voelt hij 
ook dat hij oud wordt en niet meer zo lang zal leven. Gelukkig heeft 
de koning twee zoons waarvan een hem op zal volgen.  

De ministers weten wel wie dat zal zijn. Natuurlijk de oudste zoon. 
Maar de koning is daar nog niet zo zeker van. Hij houdt van beide 
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zoons evenveel, maar wie van de twee is het meest geschikt? Wie 
is het meest geschikt om koning te worden?  

De koning heeft een paar dagen tijd om een plan uit te broeden. 
Dan roept hij zijn zoons bij zich. Hij vertelt hun dat hij te oud wordt 
om te regeren. Hij zal binnenkort het koningschap overdragen aan 
een van de jongens. De zoons schrikken er van en protesteren. Zij 
vinden hun vader nog lang niet oud en hij doet alles toch nog goed? 
Ze voelen nu nog niet zo veel voor het koningschap. Hoe langer het 
uitgesteld kan worden des te beter. Trouwens, denkt de jongste 
zoon, mijn broer zal toch wel koning worden als oudste. Daar hoef ik 
me toch niets van aan te trekken?  

De oude koning laat zich niet van de wijs brengen. “Ik hou van jullie 
allebei evenveel en daarom wil ik jullie allebei een kans geven. Ik 
heb een taak voor jullie”, zegt hij. De jongens kijken naar hun vader 
en denken dat het allemaal wel mee zal vallen. “Jongens”, zegt de 
koning, “jullie krijgen van mij een gouden muntstuk en daar gaan 
jullie afzonderlijk iets van kopen waar je de hele eetzaal mee kan 
vullen”. Het paleis heeft vele zalen. Een ervan is zo groot dat er wel 
250 mensen in kunnen. Met kerstfeest worden er altijd veel mensen 
uitgenodigd. Arm en rijk, oud en jong! Al die mensen krijgen een 
plaats in de grote zaal waar dan gegeten, gedronken en gepraat 
wordt.  

De jongens kijken hun vader bedenkelijk aan en de oudste zegt: 
“Vader, dat is geen gemakkelijke opdracht die u ons geeft. Kunnen 
wij dat niet later doen? Ik zou juist met mijn vrienden naar de disco”. 
“Ja vader”, zegt de jongste zoon, “ik zou nog op jacht gaan met een 
paar vrienden”. Maar de koning zegt: “Jullie moeten nu gaan, want 
je hebt maar een paar dagen de tijd”. En zo gebeurde het! 

Beide jongens rijden op hun paarden weg. Ieder een andere kant 
op. “Succes hè”, zeggen ze tegen elkaar. De oudste zoon rijdt naar 
het platteland, hij heeft nog geen idee waar hij moet gaan zoeken 
en wat? Hij kijkt al rijdend wat rond of hij toevallig iets ziet. Daar 
komt een boer aan met paard en wagen. De wagen is hoog 
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opgetast met hooi. Dat lijkt mij wel wat, denkt de jongen. Zoveel 
hooi, daar kan ik vast wel de grote zaal mee vullen. Hij spreekt de 
boer aan en vraagt of hij al zijn hooi mag kopen. Al zijn hooi voor 
een gouden muntstuk??? De boer kijkt verbaasd. Dat beetje hooi 
voor zoveel geld kopen? Daar stemt hij in toe, want dat kan hij niet 
zomaar aan zijn neus voorbij laten gaan. Een gouden muntstuk!!! 
Zo, denkt de zoon, als het allemaal zo vlug gaat kan ik vanavond 
nog naar de disco.  

Toen al het hooi wat hij van de boer gekocht had in de eetzaal was 
uitgestrooid was er nog niet een kwart van de eetzaal bedekt. Wat 
viel dat tegen! Dat is pech, dacht de oudste zoon, maar ik denk dat 
mijn broer er ook niets van terecht zal brengen.  

Een paar dagen later komt de jongste zoon thuis. Hij zit op zijn 
paard en heeft een doos achter zich vastgebonden. Als hij afstapt 
komt zijn broer hem al tegemoet. “Is het jou gelukt om je taak te 
volbrengen?' vraagt hij. “Ik weet het niet”, zegt de jongste zoon. 
“Heb jij alles in die doos zitten?” vraagt de broer ongelovig. Een half 
uur later is de doos uitgepakt in de grote zaal. In de doos zaten 20 
olielampjes. De jongste zoon zet de lampjes in alle hoeken en op 
lege plekjes neer. Samen met de bedienden vult hij de lampjes met 
olie en steekt ze aan. En zie.... de hele zaal wordt verlicht!  

De oude koning komt kijken. Hij voelt het licht en de warmte zijn 
oude botten verwarmen. Ook van binnen voelt hij zich warm 
worden. Het lijkt wel of alles er mooier en vriendelijker uit gaat zien 
om hem heen. Hij gaat rechtop staan en kijkt rond. Nu weet hij 
zeker wie van de zoons hem op zal volgen.  

Het is kerstfeest, de gasten die uitgenodigd waren kwamen de grote 
zaal binnen. Ze keken verwonderd rond. Wat een licht en warmte 
overal. Daar heeft natuurlijk de koning voor gezorgd. Hij weet wat 
mensen nodig hebben, warmte en licht. Het werd een gezellig 
kerstfeest. Er werd veel gepraat en ook werden er liederen 
gezongen  en natuurlijk werd er heerlijk gegeten en gedronken. De 
koning stond op en vroeg om stilte. Dat zal de kerstwens wel zijn, 
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dachten de gasten. Ieder  jaar bedacht de koning een andere wens 
voor zijn volk. Het was altijd weer een verrassing wat hij te zeggen 
had. Maar nu had hij de gasten iets anders mee te delen.  

“Ik word te oud om nog langer uw koning te zijn”, zei hij, “iemand 
anders moet het koningschap op zich nemen”. De gasten in de zaal 
begonnen allemaal door elkaar heen te praten. “Nee toch”, riepen 
ze. “Koning, u houdt er toch niet mee op? Wij zullen nooit meer zo'n 
goede koning krijgen. Nee toch!” De koning vroeg weer om stilte. “Ik 
ben nog niet klaar met mijn verhaal. U weet dat ik twee zoons heb. 
Twee goede zoons waar ik veel van hou. Één kan er maar koning 
worden. De oudste natuurlijk denkt u, maar ik heb beiden op de 
proef gesteld”.  

De koning vertelt over de taak die de beide zoons voor het 
kerstfeest moesten uitvoeren. Onafhankelijk van elkaar. “En kijk...... 
mijn besluit is gevallen. Mijn jongste zoon zal mij opvolgen. Hij zal 
uw koning worden”. Eerst was het doodstil in de zaal, maar toen de 
koning zijn jongste zoon bij zich riep begonnen de gasten te 
klappen. De koning zal wel goed weten wat hij doet!  

De oudste zoon kwam naar voren en ook hij klapte in zijn handen. 
Daarna sloeg hij een arm om zijn broer heen en de oude koning 
stond er glimlachend bij. Toen beduidde hij zijn gasten dat ze weer 
konden gaan zitten en hij riep de bedienden om de glazen nog eens 
te vullen. Nu werd het echt tijd voor de kerstwens! De oude koning 
schraapte zijn keel en sprak: “Er is veel licht in de zaal. Alles wat 
donker was wordt door het licht aangewakkerd en meegenomen. 
Het licht verwarmt onze gezichten. Op een eenvoudige maar 
doordachte manier is het licht hierheen gebracht door mijn jongste 
zoon. De hele zaal is ervan vervuld, zoals de opdracht luidde. Ik 
hoop en wens dat al mijn landgenoten, ook zij die nu nog in het 
donker moeten leven, veel van dit aanstekelijke licht mogen 
ontvangen”.  

De koning hief zijn volle glas omhoog en de gasten volgden zijn 
voorbeeld. Zij wensten elkaar een gelukkig kerstfeest toe. 
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FOTOIMPRESSIE 

Piet in de Gagel 

 
 

.  
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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 
 
MARCEL SELTEN            0485-455398          m.e.m.selten@online.nl 
- bezorging Gagelaar 
 
REKENINGNUMMER GAGEL                            NL90 RABO 0134315693 

 

AGENDA 
 

  3 jan 10.30-11.00 Oud papier Fam. Van Lith 
  7 jan 19.00 Poule 2 biljarten Gagelgeluk 
12 jan 20.00 Jaarvergadering Gagelgeluk 
14 jan 19.00 Poule 1 biljarten Gagelgeluk 
21 jan 19.00 Poule 2 biljarten Gagelgeluk 
26 jan 19.00 KAARTAVOND Gagelgeluk 
28 jan 19.00 Poule 1 biljarten Gagelgeluk 

 
INLEVEREN KOPIJ VÓÓR 20 JANUARI 


