MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL
MEI 2017
NR. 412

MEI 2017
nr. 412
IN DIT NUMMER:
2

INHOUD

3

VOORWOORD

COLOFON
De gagelaar is het
informatieblad van
Buurtvereniging
" De Gagel "
De Gagelaar verschijnt
maandelijks.

PAASACTIVITEIT
4

OUD PAPIER

5

VERJAARDAGEN

6

FAMILIE VAN LITH

8

KAARTEN

10

GAGELLOOP

12

ADRESSEN

REDACTIEADRES:
Mark de Klein
Vilheidehof 12
T. 0485-785501
degagelaar@telfort.nl
KOPIJ:
inleveren vóór
20 MEI a.s.

AGENDA

WEBSITE:
www.degagelaar.nl

www.degagelaar.nl

2

degagelaar@telfort.nl

VOORWOORD
Deze Gagelaar staat weer boordevol met mooie verslagen en foto’s
van diverse activiteiten . (Pascalle dank hiervoor).
Helaas was de paasactiviteit niet zo’n succes.
Wat wel ’n succes is , is het oud papier verzamelen. Hierbij enkele
foto’s.
Ook feliciteren wij zoals iedere maand alle jarigen van deze maand.
Aangezien de Familie van Lith zich weer elk seizoen hard inzet om
mooie asperges uit de grond te krijgen, hebben wij ’n mooi verslagje
opgenomen in deze Gagelaar.
Verder ‘vind u de foto’s en verslag van de 2e kaartavond gehouden
in Gagelgeluk.
Vervolgens ’n impressie van de gagelloop gehouden op vrijdag 21
april jl.
Ten laastste de agenda en noteer vooral het oud ijzer , dat zaterdag
6 mei wederom wordt opgehaald.
de redactie.

PAASACTIVITEIT
Dit jaar hebben we geprobeerd weer een paasactiviteit op te zetten
onder de gageljeugd, we hebben het heel simpel gehouden door
alleen maar paaseieren te gaan zoeken.
Helaas is gebleken dat de jeugd blijkbaar niet meer op een
paasactiviteit zit te wachten.
Erg jammer maar als er geen animo is houd t op.
www.degagelaar.nl
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OUD PAPIER VERZAMELEN
Hier een paar foto’s om te laten zien hoe het er elke eerste zaterdag
van de maand aan toe gaat bij de fam. Van Lith met het oud papier
verzamelen.
Elke maand weer een gezellig samenwerkuurtje in onze buurt.
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VERJAARDAGEN
MEI
03 MEI

WIM SELTEN

NIENKE VAN DEN BOOM

08 MEI

MARCEL SELTEN

11 MEI

MARIO MINTEN

16 MEI

TIJN KUPPEN

19 MEI

EMILE MERKUS

24 MEI

PAUL UPHOFF

28 MEI

PETER VAN DEN BOOM

31 MEI

THIJS SELTEN
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Familie van Lith uit Mill “Hof leverancier” van
asperges op Kasteel Tongelaar

Deze week gaat het aspergeseizoen officieel van start. Bij
aspergeboer Frank van Lith breekt dan de meest hectische periode
van het jaar aan.
Naast alle particuliere klanten bedient hij ook het Asperge Pop-up
restaurant op Kasteel Tongelaar in Mill. Dit jaar zullen er weer
enkele honderden kilo’s richting Tongelaar gaan.
Frank van Lith runt op de Noordoost-Brabantse zandgrond bij de
Kuilen al 35 jaar een familiebedrijf met voornamelijk
scharrelvleeskuikens. In het voorjaar komt daar het werk op 2,5
hectare aspergevelden bij. Dan is het een levendige boel op en
rond het erf! Elke dag om 18.00 uur komt de schoolgaande jeugd
asperges steken. Overdag verzorgt Frank de kuikens en helpt hij
klanten.
Familiebedrijf
Geboren en getogen aan de boerderij op de Sperwerstraat nam
Frank het, oorspronkelijk gemengde, bedrijf over van zijn ouders.
Zoon Joost (23), is de beoogd opvolger. Hij werkt naast zijn baan
als electromonteur enkele dagen binnen het bedrijf mee, samen met
Ellie (moeder) en Elsemieke (zusje). Van Lith is een betrokken
mens en maatschappelijk verantwoord ondernemer.
www.degagelaar.nl
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Zijn bedrijf heeft een Beter Leven label met een ster van de
dierenbescherming. Sinds 1984 zijn er dus de asperges bij
gekomen.
Goeie grond
Een asperge bestaat voor 80% uit water, de smaak wordt sterk
beïnvloed door de kwaliteit (smaak) van het grondwater ter plekke.
“De grond aan de Sperwerstraat is bij uitstek geschikt voor de teelt
van asperge”, vertelt Frank. “We zitten hier op de “hei”; lichte
zandgrond met niet te veel stenen. Het grondwater hier bij de Kuilen
is zó goed, dat kun je gewoon drinken.”
Het witte goud
Van een goed aspergeveld kun je maximaal 10 jaar oogsten,
daarna kun je op hetzelfde perceel zeker 15 tot 20 jaar geen
asperges meer telen. Dit vanwege achter blijvende schimmels in de
grond; die de nieuwe planten kunnen aantasten. Een rendabele
productie is maar enkele jaren mogelijk. Daarnaast is het ‘steken’
ontzettend arbeidsintensief, het seizoen kort en heb je veel afval.
Maar een klein gedeelte van de oogst mag Van Lith ‘AA’ noemen.
Seizoen
Er zijn boeren die verwarmde bedden gebruiken en daarmee het
seizoen oprekken, daardoor kun je tegenwoordig van januari tot en
met juni of langer asperges eten. “Hier gaat het seizoensgerecht wel
een beetje mee verloren, zegt Ellie Van Lith. “ 20 jaar geleden
hadden we vaak voor Koninginnedag (30 april) amper een asperge
gestoken. En dat is jammer, want voor mij hoort de asperge echt bij
de lente.”
Pop-up restaurant
Het asperge seizoen sluit op 24 juni weer officieel. Het asperge
Pop-up restaurant op Kasteel Tongelaar is van 13 april tot en met 7
mei geopend. Chefkok Hans van der Steijn kookt een 3, 4 en 5
gangen diner in the Barn. Mee-eten kan alleen op reservering:
info@smaakmakersmill.nl.
www.degagelaar.nl
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De asperges komen natuurlijk van Frank en Ellie van Lith aan de
Sperwerstraat in Mill: www.vanlithasperges.nl. De huisverkoop vindt
plaats aan de Sperwerstraat 10 te Mill, dagelijks vanaf 09.00 uur, en
op zondag tussen 10.00 uur en 13.00 uur.
Tip van de boer
Nog een fijne tip van Frank: ”Voor de echte asperge-liefhebbers die
na 24 juni geen heel jaar meer kunnen wachten: Je kunt asperges
gewoon invriezen: eerst schillen en dan ruw in de diepvries (dus niet
koken of blancheren). Daarna in bevroren toestand in kokend water
leggen en bereiden zoals je ze lekker vindt.

2e Kaartavond
Ook de tweede kaartavond was een goed geslaagde avond.
Deze avond hadden we twee tafels om aan te kaarten.
Aan 1 werd tafels werd gerikt en aan 1 tafel werd gejokerd.
Er werd weer gezellig met een hapje en een drankje gestreden om
de punten.
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Gagelloop!!
De gagelloop hebben we ook alweer gehad, het seizoen is weer
gezellig en met mooi weer afgesloten. Dit jaar vond ie plaats vinden
op vrijdag 21 april.
We zouden om 19.00
vertrekken bij Gagelgeluk. Hier hadden
we al een royaal brabants kwartiertje nodig voor de eerste groep
was vertrokken
De routes waren uitgedeeld dus we konden gaan bewandelen,we
kregen allemaal een vragenlijst mee met van alles en nog wat
vragen, en op de pauzeplek was niet alleen koffie thee en koek
maar ook daar waren verschillende spelletjes die gedaan moesten
worden om het puntentotaal op te krikken. Er werd dus heel serieus
gedart gesjoeld en er werden ringen gegooid. Na deze inspanning
weer snel richting gagelgeluk want het werd al donker.
Bij terugkomst was er weer voor iedereen een heerlijk soepje
.
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Iedereen heeft zich deze dan ook goed laten smaken, en toen
moest de uitslag bekent gemaakt worden, met natuurlijk weer
geweldige prijzen erbij.
Kortom, het weer was prima en de soep was goed, de mensen
gezellig, de vragen soms lastig maar da makt ut moi, t was weer kei
schon.
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ADRESSEN
HENKO V/D HEIJDEN
06-21247801
- woordvoerder (bestuur-) vergaderingen
- organisatie B.B.Q. - fietstocht - Gagelloop

henko.vanderheijden@
gmail.com

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

m.selten@outlook.com

PASCALLE ALBERS
0485-455823 willem.albers@hotmail.com
- aanspreekpunt (jeugd-) activiteiten
MARK DE KLEIN
0485-785501
- aanspreekpunt de Gagelaar
- aanspreekpunt biljart- en kaartcompetitie

markdeklein@telfort.nl

GUUS PLUK
- webmaster

06-46165731

guuspluk@muziekschool
musicfun.nl

MARCEL SELTEN
- bezorging Gagelaar

0485-455398

m.selten@outlook.com

REKENINGNUMMER GAGEL

NL90 RABO 0134315693

AGENDA
06-05-17
06-05-17

10.30-11.00 Oud papier
9.00-11.30 Oud ijzer

13-05-17

13.00

Dagje uit Jeugd

Fam. Van Lith
Wordt
opgehaald
Gagelgeluk
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