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OKTOBER
12 NOVEMBER

ROB KUPPEN

14 NOVEMBER

MARIAN VAN DEN BOOM

15 NOVEMBER
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ARNOLD VAN OORSCHOT

21 NOVEMBER

MERLE KERKHOF
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ANOUK KERKHOF

27 NOVEMBER

DORIAN SELTEN
MARIETTE SELTEN

30 NOVEMBER

JANNEKE DE VRIES
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SINT EN PIET
Hoi Gagelkindjes,

17 november komt de sint ons land weer bezoeken,
De zwarte pieten komen dan weer uit alle hoeken.
Natuurlijk willen we dit feest ook in de Gagel vieren,
Met pepernoten, chocomel, knutsels en liedjes zullen we ons
plezieren.
Zaterdag middag 17 november om 16.00 uur gaat dit dan
gebeuren,
Aan de graafseweg 30 opent familie Kuppen haar deuren.
We gaan weer druk in de weer om kunstwerken te maken,
En ondertussen hopen dat de zwarte pieten de weg niet kwijt raken.

Tot besluit onze maagjes vullen met heerlijke frietjes,
En als afsluiting “dag sinterklaasje” als liedje.
We hopen dat iedereen kan,
Dan maken we er een hele leuke middag van.
Groetjes J.A.C.
p.s. geef op willem.albers@hotmail.com even door
of je komt of niet.
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KI - MUSEUM
Bezoek KI-museum op 7 oktober 2012.
Met 28 Gagelaars zijn we de eerste zondag van oktober op bezoek
geweest bij het KI-museum in Beers. Na aankomst en een bakje
koffie werden we opgesplitst in 2 groepen, zodat we per groep een
gedetailleerde rondleiding kregen. Het museum laat zien hoe de
ontwikkeling van de veeteelt heeft plaatsgevonden gedurende de
afgelopen 50 jaren en wat de rol is geweest van de kunstmatige
inseminatie daarin. Opvallend daarbij is de opgezette kop van “Prins
2”, een stier die het pand in Beers, dat in de loop van de tijd
museum is geworden, grotendeels bij elkaar “gespaard” heeft. Een
belangrijk deel van het museum bestaat uit overzichtsmaterialen
waaruit blijkt hoe de mensen vanuit de historie dieren houden en
hoe de mensen dieren fokken. In het aangrenzende laboratorium
wordt duidelijk wat kunstmatige inseminatie in de praktijk inhoudt en
hoe dit exact ten uitvoer wordt gebracht.
Voor Rina Verweijen was het een bijzonder bezoek, haar vader is
destijds namelijk betrokken geweest bij de oprichting van de KIorganisatie in de jaren 50.
Ook Gied Blom kon ons als ervaringsdeskundige hier en daar wat
toelichten en nader in detail het e.e.a. verder uitleggen. Een
aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in veeteelt en in het
bijzonder de voortplanting van diersoorten als koeien en varkens.
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INGEZONDEN
* Bij ons is een grijs met witte kater aan komen lopen.
Misschien vermist in de Gagel?
gr. Jan Schamp, Graafseweg 41, tel. 455766
-----------------------------------------------------------------------------------------* Hier zijn enkele foto's gemaakt tijdens de film middag "de bende
van Oss" en de onthulling van het schilderij van
Bert Verweijen "bende van Mill" (links boven)
rechts boven is het schilderij van Arie Kuppen
links onder is Bert die buurt met 2 mensen net na de onthulling
rechts onder zijn mensen die op de "bende van Mill" zijn afgebeeld

Groetjes,
Hanneke Pluk

gr. Hanneke Pluk
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

MARIAN VAN DE BOOM 0486-432085
- penningmeesteres c.q. financiële zaken
- ledenadministratie

p.vdboom@hetnet.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
0486-431444
- 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
3 nov.
5 nov.
7 nov.
14 nov.
17 nov.
19 nov.
21 nov.
28 nov.

10.30-11.00
19.45
19.00
19.00
16.00
19.45
19.00
19.00

Oud papier
1e kaartavond
Poule 1 biljarten
Poule 2 biljarten
Sint en Piet 1 jr.-gr.6
2e kaartavond
Poule 1 biljarten
Poule 2 biljarten

Fam. Van Lith
G. v. Kessel Gagelweg
Lagerhuis
Fam. Pluk
Fam. Kuppen
G. v. Kessel Gagelweg
Lagerhuis
Fam. Pluk
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