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VOORWOORD 
 

Bij het verschijnen van deze gagelaar zijn de kerstdagen weer 
achter de rug en gaan we richting het einde van het jaar.  
Het jaar 2016 is in aantocht en hopen dat voor een ieder 'n 
fantastisch en vooral gezond jaar gaat worden. 
 
In deze gagelaar vind u allereerst het prachtige kerstverhaal dat is 
voorgedragen tijdens de gezellige kerstmiddag voor de 60 plussers. 
 
Tevens vind u op pagina 9 het recept dat is uitgedeeld tijdens deze 
middag en raden wij uw aan dit toch eens uit te proberen , succes 
verzekerd. 
 
Ook in dit nummer de tussenstand na twee speelronden van de 
biljartcompetitie 
 
Vervolgens feliciteren wij alle jarigen voor de maand januari. 
 
Verder willen wij uw melden dat de website weer in de lucht is en 
uiteraard te bezoeken is. 
 
Ten laatste wijzen wij u op de agenda en vooral op de 
jaarvergadering die gaat plaatsvinden op 11 januari 
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KERSTVERHAAL 

Voorgelezen tijdens de 60+ middag 

"Het kerstfeest van Jetje" 

Sinterklaas zat alweer lang en breed in Spanje en Jetje had gisteren 
het allerlaatste speculaasje uit de koektrommel gegeten. Iedereen 
weet wat dat betekent: Kerstmis stond weer voor de deur. Toen ze 
's avonds zaten te eten, vroeg Jetjes moeder: "Wat doen we met de 
feestdagen?" 
 
"Lekker eten natuurlijk," zei Jetjes vader. 
 
"Dat doen we toch elk jaar. Lekker eten en een lekkere fles wijn 
erbij." 
 
"En we nemen een grote kerstboom," zei Jetje. "De grootste die er 
is. En we hangen er gekleurde ballen in en de trekpop die ik 
gezaagd heb. En een heleboel kransjes. En we nemen ook een 
stalletje met Jozef en Maria." 
 
"We zijn toch niet katholiek?" zei haar moeder. 
 
"Dat heeft er niets mee te maken," zei Jetje. "Iedereen mag een 
kerststalletje hebben." 
 
"Als je maar weet dat ik geen kerstgroep ga kopen," zei Jetjes 
moeder. "Die zijn vreselijk duur. Maak zelf maar een kerstgroep van 
klei.  
Per slot van rekening heb je boetseren op school." 
 
"Dat is een goed idee," zei Jetjes vader. "Dan maak ik er een 
kerststalletje bij, van boomschors." 
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"Maar wat doen we verder?" vroeg Jetjes moeder. 
 
"Niks," antwoordde haar vader. "We eten lekker, we lezen een boek 
en we doen af en toe een spelletje. En 's ochtends na het 
kerstontbijt maken we een flinke wandeling om weer honger te 
krijgen." 
 
"Ik vind het maar niks," zei haar moeder. 
 
"Wat wil jij dan?" vroeg haar vader. 
 
"Iemand uitnodigen die geen gezelschap heeft en eenzaam is," zei 
haar moeder. 
 
"Waarom juist op Kerstmis?" 
 
"Daarom," zei haar moeder. "Jullie willen een kerstboom en lekker 
eten. En ik wil iemand uitnodigen die eenzaam is." 
 
Jetje liep er een paar dagen over na te denken. Eigenlijk had haar 
moeder groot gelijk. Met Kerstmis moest je eenzame en hongerige 
mensen uitnodigen, dat hoorde zo. Ze kende er trouwens wel een 
paar. 
 
Maar eerst wilde ze een kerstgroepje maken. Haar vader timmerde 
een prachtige stal. De achterkant had hij gevlochten van net en 
daarbij had hij zich in zijn vinger gesneden. Het dak was van 
boomschors en naast het lege kribbetje had Jetje een schemerlamp 
uit haar poppenhuis gezet. Dat was voor de gezelligheid. Met de 
beeldjes van klei werd het niks. Ze kon alleen maar van die stomme 
prutspoppetjes maken. Maar gelukkig moest de kledingzaak van 
Blokker een paar oude etalagepoppen kwijt. Die waren op de stoep 
gelegd, bij het grootvuil. Jetje nam ze mee en maakte er een 
prachtige kerstgroep van. Jozef zat op de fiets van haar moeder, 
haar pop Bertje was het kerstkindje. Dat zat in het zitje aan het 
stuur, en Maria zat achter op de bagagedrager. Maria had de 
blauwe badjas van haar vader aan. 
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De kerstgroep nam wel een beetje veel plaats in, daar in de 
voorkamer. Maar gelukkig was de kerststal van haar vader aan de 
kleine kant. Die paste op de schoorsteenmantel. 
 
Kerstmis brak aan. Ze aten een lekker kerstontbijt en maakten een 
flinke wandeling. Toen gingen ze gezellig bij de kerstgroep zitten en 
zongen een paar liedjes. En daarna werd het tijd om tafel te dekken 
voor het kerstdiner. "Zet er maar een bord bij," zei Jetjes moeder, 
"want ik heb mevrouw van Zevenhuizen uitgenodigd. Die zit altijd zo 
alleen op haar flatje." 
 
"Zet er nog maar een bord bij," zei Jetjes vader. "Ik heb meneer 
Bolk uitgenodigd. Zijn vrouw is pas overleden en zijn kinderen 
wonen allemaal in Australië." 
 
 
"Dat is heel lief van je," zei Jetjes moeder. 
 
Jetje wilde ook wat zeggen, maar op dat moment werd er gebeld. 
Voor de deur stonden twee bejaarden uit het tehuis schuin aan de 
overkant. "Kom maar binnen," riep Jetje stralend. "Mams, een 
verrassing. Kijk eens wie daar zijn!" Jetjes moeder kwam naar de 
deur. "Welkom..." wilde ze zeggen, maar er werd opnieuw gebeld. 
Voor de deur stonden een Turkse meneer en mevrouw in prachtige 
feestkleren. Hun vier kinderen zagen er ook prachtig uit. Ze waren 
allemaal vol verwachting. Daarnaast stond meneer Schepeling, de 
knorrige vrijgezel uit de Groenestraat. En daarnaast stond de 
nachtwaker, die 's nachts altijd de wacht hield in hun buurt. 
"Verrassing!" riep Jetje nog eens. "Allemaal eenzame mensen voor 
jou, mams." 
 
"Heel lief van je, Jetje," zei haar vader. "Heel lief dat je zo goed aan 
je moeder gedacht hebt." 
 
"Wat een verrassing, Jetje!" zei haar moeder. Maar ze fluisterde 
haar man in het oor: "Ik heb maar twee konijntjes in de pan zitten. 
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Wat moeten we nou?" 
 
"Ik haal wel wat bij de Chinees," zei Jetjes vader. "Het is maar één 
keer per jaar Kerstmis." 
 
Bij de Chinees kreeg hij extra korting, omdat hij zoveel kocht. Hij 
nam meteen ook maar een kratje bier mee. Thuis moest een 
gedeelte van het gezelschap op de grond zitten, met het bord op 
schoot.  
 
En wegens plaatsgebrek moest de kerstgroep tijdelijk in de voortuin 
worden gezet, waar hij veel bekijks trok. Toen gingen ze eten. 
 
Het werd vreselijk gezellig. De Turkse meneer maakte muziek op 
een soort uitgerekte gitaar. Meneer Schepeling gaf raadsels op en 
mevrouw van Zevenhuizen maakte schaduwbeelden op de muur. 
"Een mens zou waarachtig vergeten dat het Kerstmis was," zei een 
van de bejaarden opgewekt. Begeleid door de Turkse meneer 
zongen ze met z'n allen 'De herdertjes lagen bij nachte...' 
 
 
Daarna deden de dames de vaat, terwijl de heren een kaartje 
legden. En Jet je mocht opblijven tot ze niet meer uit haar ogen kon 
kijken van de slaap. Eindelijk moesten de gasten weer naar huis 
toe. Toen ze vertrokken waren, werden Jozef en Maria gauw weer 
binnengehaald. Want het kan 's nachts al flink koud zijn in 
december. 
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RECEPT 

Uitgedeeld tijdens de 60+ middag 

 
Eend met Wiskey 

 
Benodigdheden: 

- Een eend van 5 kg. 
- 2 flessen Schotse Whisky. 

- Spekreepjes. 
- Olijfolie. 

Bereidingswijze: 
De eend larderen en de binnenkant inwrijven met peper en zout. 

De oven 10 minuten voorverwarmen op 180 graden. 
Een longdrinkglas voor de helft vullen met whisky. 

De whisky opdrinken gedurende het voorverwarmen van de oven. 
De eend op een vuurvaste schaal leggen en een tweede glas 

whisky inschenken. 
Het tweede glas whisky opdrinken en de eend in de oven zetten. 

 

Na 20 minuten de oven op 200 graden zetten en 2 glaven vubben 
met whisky. 

De glaven opdiinken en de scherven van et eeiste glav oplaapen. 
Nog en naiff glav insjenke en opdlinke. 

Na en naiff uui de hoven opedoen om deend te sjekkn. 
Blantwondezalf in de padkamer ganaale en op de povenkand van 

de linkerand toen. 
Denove nen sgop geve. 

Twee glave wiskiinsjenke en tmiddeste glaf leegdwinke. 
De nove opedoen naadattet eerste glaf leeggis en de sjotel 

vastpakke. 
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De blantwondezalf op de binnekand van de regtehantoen en deent 
oprape. 

Deent noggis oprape em met nen nantdoek de bwantwondesaiv van 
deent vege. 

Ze hande ontvette met viskey en de tupe ssalf veeroprape. 
Tkapotte glazzopvege endeent terug in de hove toen. 

Deheent oprape en dove eers opedoen. 
De twwwiede fles biski pedoen en overeindzette. 

Opstaan van de vjoer ent vetssspek ondrde kas vege. 
Noggis opstaan van de vjoer en tochma blijve zitte. 

De bles op de grondzette. 
Uide bles drinke wande glave sijn opof kabot. 

Den'ove aftette, deooge sluite en omvalle. 

De volgende late voormiddag de eend aansnijden met het zilveren 
feestbestek en degusteren met citroen en mayonaise. 

De hele rest van de middag en de vroege avond de rotzooi in de 
keuken opruimen en de wanden en plafond schoonmaken. 

Glasscherven en lege flessen naar de glasbak brengen en op de 
terugweg Paracetamol en maagzout kopen! 
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BILJARTEN 

 
 Stand na 2 rondes   
    
 POULE 1   

1 Toon v. Kuppeveld 10  
2 Paul Uphoff 9  
3 Wim Selten 8  
4 Mark de Klein 5  
4 Hans van Bakel 5  
5 Theo Kuijpers 3 2 inh. 
5 Toon Kuipers 3  
6 Mark v. Gemert 3  

    
 POULE 2   

1 Marius Selten 12  
2 Arie Kuppen 10  
3 Herwieg Gerrits 7  
3 Jan Schamp 7  
4 Chris Hol 6  
4 Mario Minten 6  
4 Emile Merkus 6  
4 Hem Verweyen 6 2 inh. 
5 Steve v. Grave 2  
6 Theo Pluk 0 2 inh. 
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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 
 
27 JANUARI      HEM VERWEIJEN 
 
       LISSA KERKHOF     
 
29 JANUARI      ANS KUPPEN 
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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 
 
PASCALLE ALBERS  0485-455823   willem.albers@hotmail.com 
- aanspreekpunt (jeugd-) activiteiten 
 
MARK DE KLEIN  0485-785501           markdeklein@telfort.nl 
- aanspreekpunt de Gagelaar 
- aanspreekpunt biljart- en kaartcompetitie  

 
GUUS PLUK             06-46165731       guuspluk@muziekschool 
- webmaster            musicfun.nl 
 
MARCEL SELTEN            0485-455398          m.e.m.selten@online.nl 
- bezorging Gagelaar 
 
REKENINGNUMMER GAGEL                            NL90 RABO 0134315693 

AGENDA 
 

02-01-16 10.30-11.00 Oud papier Fam. Van Lith 

06-01-16 19.00 Poule 2 biljarten Gagelgeluk 

11-01-16 20.00 Jaarvergadering Gagelgeluk 

13-01-16 19.00 Poule 1 biljarten Gagelgeluk 

20-01-16 19.00 Poule 2 biljarten Gagelgeluk 

25-01-16 19.30 KAARTAVOND 1 Gagelgeluk 

27-01-16 19.00 Poule 1 biljarten Gagelgeluk 
 

INLEVEREN KOPIJ VÓÓR 20 JANUARI 


