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VOORWOORD
De maand maart begint met de carnaval, het sociale leven staat
weer vier dagen op de kop. Hieronder vind u de uitnodiging voor de
vrouwenactiviteit, we gaan bloemschikken en wel op 4 april, wilt u
dit niet missen dan geef u tijdig op. Verder vind u de tussenstand
van het biljarten, de finale is inzicht en het is weer spannend wie de
finale op 12 maart gaan bereiken. Vervolgens 'n verslag en uitleg
wat betreft breedband internet en enige links. Dit aansluitend wat in
de jaarvergadering aan de orde is gekomen. Tevens ziet u de
aankondiging contributie , nu met het nieuwe IBAN
rekeningnummer. En uiteraard feliciteren we de vele jarigen van
deze maand. Tenslotte wordt de agenda gepubliceerd.

BLOEMSCHIKKEN!
Het is gepland!
We gaan bloemschikken, en wel op vrijdag 4 April,
bij Fam. van Lith in de kantine.
We beginnen om 8 uur.
Voor de ondergrond en al het bloemmateriaal wordt gezorgd, alleen
snoeischaartjes en tangetjes graag zelf meenemen.
De kosten zijn nog niet helemaal precies bekent, maar de eigen
bijdrage zal ong. €5,= per persoon zijn.
Geef jezelf wel even op voor 25 maart als je mee wil doen, dan
weet ik ook hoeveel spullen ik moet bestellen.
Dit kan via de mail, willem.albers@hotmail.com of telefoon, 0617828233/of 0485-455823
Groetjes Pascalle
www.degagelaar.nl
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BILJARTEN
Stand na 5 rondes
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POULE 1
Mark de Klein
Toon v. Kuppeveld
Toon Kuipers
Mark v. Gemert
Paul Uphoff
Hans van Bakel
Rob Kuppen
Wim Selten
Harrie Kuijpers
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POULE 2
Mario Minten
Hem Verweyen
Steve v. Grave
Theo Pluk
Emile Merkus
Jan Schamp
Herwieg Gerrits
Peter vd Boom
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INTERNET
Supersnel breedband voor het hele Land van Cuijk
In Nederland worden in een hoog tempo breedbandnetwerken
uitgerold. Ook worden bestaande netwerken opgewaardeerd zodat
supersnel dataverkeer mogelijk is. Breedband heb je nodig om
supersnel data te versturen via internet. Die hoge snelheid is van
belang als je bijvoorbeeld HD televisie wilt kijken. Of als je vanuit
huis wilt werken op de server van jouw werkgever. Weer anderen
‘streamen’ video of beeldbellen (Skype, Facetime) veel met
vrienden en familie.
De toepassingen die je via internet kunt gebruiken nemen ook snel
toe. Daarnaast maken steeds meer mensen gebruik van internet.
Kinderen van 5 jaar maken dagelijks gebruik van snel internet maar
ook ouderen van 75 jaar en ouder gebruiken internet om
bijvoorbeeld hun zorg te organiseren. Doordat het gebruik van
internet zo enorm toeneemt is de vraag reëel of de huidige
telecomnetwerken (telefoonlijn (adsl), kabel, 3G, 4G) dit wel aan
kan.
In de meeste dorpen van het Land van Cuijk ligt al de ‘kabel’ binnen
de bebouwde kom. En buiten de bebouwde kom zijn veel klachten
over het trage internet. Inwoners van dit buitengebied kunnen alleen
tv kijken met schotelantennes. Op de meeste bedrijventerreinen
liggen alleen maar telefoonlijnen waarover internet en telefonie
gaat. Ook deze ondernemers zijn opzoek naar snellere en
stabielere netwerken. Netwerken die toekomstvast zijn en waar we
de komende decennia uitstekend mee kunnen werken.
We willen graag van u weten hoe u het gebruik van internet ervaart.
Waarschijnlijk gebruikt u, net als duizenden andere inwoners van
het Land van Cuijk, dagelijks internet voor werk of gewoon omdat u
het handig vindt. Bent u tevreden wat u heeft?
www.degagelaar.nl
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Kijkt u ervan op dat niet elke inwoner of bedrijf vanzelfsprekend
gebruik kan maken van snel internet? Zou u zich willen inzetten en
ervoor zorgen dat ieder huishouden in het Land van Cuijk kan
beschikken over snel internet? Allemaal vragen die voor de
gemeenschap van belang zijn en die de uiteindelijke vraag zullen
beantwoorden: Willen we gezamenlijk ervoor zorgen dat iedereen in
het Land van Cuijk kan beschikken over supersnel internet?
Om hier meer inzicht te krijgen geven wij een presentatie over de
plannen die voor ‘Supersnel breedband in het hele Land van Cuijk’
zijn gemaakt. Wanneer u van de noodzaak van breedband
overtuigd bent, willen wij u vragen als ambassadeur voor breedband
op te treden. Hiervoor zullen wij u voorzien van de benodigde
informatie. En u duidelijk uitleggen wat wij verwachten van een
ambassadeur. Voor meer informatie neemt u contact op met Paul
Kempen, 06 533 539 70.
www.boeklenet.nl
http://www.arenalokaal.nl/nieuws-grave/15434-zlto-mill-graveparticipeert-in-glasvezelproject-buitengebied.html

CONTRIBUTIE
Wij verzoeken u vriendelijk om de contributie voor het jaar 2014
over te maken op onze rekening bij de Rabobank, rekening nummer
NL90RABO0143415693 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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VERJAARDAGEN
MAART
01 MAART

MARIELLE KERKHOF
MAAIKE SELTEN

05 MAART

ANDRE DUBBELMAN

06 MAART

TINY DERKS

07 MAART

LENIE BISSCHOPS

08 MAART

KARA BONGERS

09 MAART

MILA DE KLEIN

12 MAART

JOKE HOL

13 MAART

BEP SCHAMP
ARIE KUPPEN

17 MAART

JO DE KLEIN

25 MAART

PEKE LOEFFEN
ELLEN MINTEN

26 MAART

JOKE VERSCHUREN

27 MAART

KOEN VAN DEN BOOM

29 MAART

HENK OVERWATER
HANNEKE PLUK
JOOST ALBERS

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 mrt
2 mrt
10 mrt
12 mrt

10.30-11.00
19.45
19.00

Oud papier
Fam. Van Lith
Carnavalsoptocht
afgelast
7e kaartavond
Finale biljarten
Lagerhuis

INLEVEREN KOPIJ VÓÓR 20 MAART
www.degagelaar.nl
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