
MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL

FEBRUARI 2011
NR. 345



www.degagelaar.nl                                    degagelaar@telfort.nl2

IN DIT NUMMER:

2 INHOUD

3 LEDENVERGADERING

7 IK GEEF DE PEN DOOR...

8 INGEZONDEN

9 CONTRIBUTIE

10 VERJAARDAGEN

11 AKTIVITEITEN

12 ADRESSEN

AGENDA

COLOFON
De gagelaar is het
informatieblad van

Buurtvereniging
" De Gagel "

De Gagelaar verschijnt
maandelijks.

REDACTIEADRES:
Mark de Klein

Reigerstraat 5 b
T.0486-431444

degagelaar@telfort.nl

KOPIJ:
inleveren vóór

20 februari a.s.

WEBSITE:

www.degagelaar.nl

FEBRUARI 2011
nr. 345



www.degagelaar.nl                                    degagelaar@telfort.nl3

LEDENVERGADERING
Notulen ledenvergadering 10 januari 2011 20.00 uur bij Domus

Aanwezige bestuursleden: Pascalle Albers
Rob Kuppen
Marian van den Boom
Mark de Klein (na bestuursverkiezing)

Naast de bestuursleden zijn er 24 leden aanwezig. Afgemeld hebben zich
Janneke Kuppen, Anita Blonk, Emile Merkus, Erwin en Freddy van
Dooren.

1. Opening door Rob Kuppen, plaatsvervangend woordvoerder bij
afwezigheid van Erwin van Dooren, om 08.10 uur. Hij heet alle
aanwezigen welkom en vraagt een moment stilte voor de ernstig
zieken in de buurt.

2. Er wordt gevraagd of er nog op- of aanmerkingen zijn op de
notulen van de ledenvergadering van 2009. Deze zijn er niet en
vervolgens worden de notulen zonder opmerkingen goedgekeurd
en vastgelegd door de vergadering.

3. Het financieel verslag over 2010 wordt voorgelezen door Marian.
Er zijn goede inkomsten geweest voor het oud papier, hiervan is
ook nog een gedeelte dat over 2009 ontvangen is.  Er zijn geen
op- of aanmerkingen vanuit de vergadering.

4. Namens de kascontrole commissie geeft Jo de Klein aan dat hij de
boekhouding van de Gagel samen met Freddy van Dooren heeft
gecontroleerd en dat alles ok is bevonden en dus is goedgekeurd.

5. Jo wordt vervolgens bedankt voor de twee jaar dat hij de
kascontrole gedaan heeft en volgend jaar zal de kascommissie
bestaan uit Freddy van Dooren en Toon of Jeanne van Kuppeveld.

6. De begroting van 2011 wordt door Marian voorgelezen en
besproken . Er wordt aan de vergadering gevraagd of zij ermee
akkoord gaan dat er in 2011 weer een bedrag wordt overgemaakt
aan Be More als goed doel. Zij gaan hiermee akkoord. Verder zal
er in 2011 weer een gewone Gagelloop zijn. De contributie blijft
zoals voorheen, aangezien het saldo van de kas en bank van de
buurt geen  enkele reden geeft om deze te verhogen.  Verder staat
er een bedrag op de begroting voor een multifunctioneel bord,
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er wordt gevraagd wat hiermee wordt bedoeld. Hier zullen we later
op terugkomen. De begroting wordt dan ook goedgekeurd.

7. Bestuursverkiezing: Erwin van Dooren is aftredend en herkiesbaar.
Hij wordt met algemene stemmen herkozen. Verder wordt vermeld
dat Marc Loeffen zich wegens drukke werkzaamheden bij zijn
eigen bedrijf,  heeft moeten terugtrekken als bestuurslid.  Gelukkig
heeft het bestuur hiervoor al een opvolger gevonden in de persoon
van Mark de Klein. Met een applaus wordt dit door de
ledenvergadering goedgekeurd. Mark wordt uitgenodigd om zich
bij het bestuur te voegen. Mark stelt zich in het kort voor aan de
ledenvergadering.

8. De nieuwe opzet van de taakverdeling in het bestuur wordt
besproken. Er wordt aan de ledenvergadering gevraagd hoe ze dit
gevonden hebben. Tiny Derks geeft aan dat het bij de Kerstmiddag
voor de 60+ leden hartstikke leuk was dat ze door een jonger
bestuurslid verwelkomd werden. Verder wordt er gevraagd wat het
bestuur zelf van deze opzet vindt: deze vindt de opzet goed
geslaagd en daarom zullen ze in 2011 op dezelfde wijze
verdergaan.

Tijdens de pauze is er gelegenheid tot betaling van de contributie
over 2011.

9. Riet Minten en Gerda Selten worden na de pauze bedankt voor de
vele jaren inzet voor de buurt als redactieleden van de Gagelaar.
Ze hebben vorig jaar aangegeven er mee te willen stoppen en dit
besluit hebben we als bestuur moeten accepteren. Ze krijgen een
spiegel en bloemen aangeboden.  Mark de Klein is bereid
gevonden om de redactie van de Gagelaar op zich te nemen. Hij
heeft al ervaring met het in elkaar zetten van een clubblad en we
hebben er het volste vertrouwen in dat dit gaat lukken. Het nieuwe
e-mailadres voor stukjes voor in de Gagelaar is nu:
degagelaar@telfort.nl  Mark zal de redactie in zijn eentje doen,
maar wel met hulp van de andere bestuursleden,  Pascalle zal  bv.
de informatie over de kinderactiviteiten aanleveren en Rob zal de
informatie over het kaarten en biljarten aanleveren.

10. Dan wordt Harry Kuipers bedankt voor het opzetten en
onderhouden van de website. Er wordt gevraagd hoeveel mensen
op de website kijken en dit is toch een groot deel van de mensen
die aanwezig zijn. Harry zal per Gagelaar verder gaan met een
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kleine quiz die dan via de website beantwoord kan worden. Het e-
mail adres van Harry: kuijper5@xs4all.nl  Dit e-mailadres is ook te
vinden op de website: www.degagelaar.nl

11. Verder is er een bedankje voor Frank en Ellie van Lith voor het
beschikbaar stellen van ruimte voor het plaatsen van de
papiercontainer.

12. Vervolgens wordt er gesproken over de nieuwe opzet met
betrekking tot het biljarten. Iedereen is hier positief over, het enige
nadeel is dat het niet meer in de buurt is en het niet meer zo
gemakkelijk is om met de fiets te gaan. In ieder geval zal voor het
volgend seizoen weer gekeken worden of er nog een mogelijkheid
in de buurt is. Theo Pluk geeft aan dat het wel bij hun kan, maar
dan op een andere avond. Dan zouden er echter mensen afvallen,
die alleen op woensdag kunnen, maar als er aanleiding voor is om
toch voor een andere avond te kiezen, dan zal deze mogelijkheid
in ieder geval onderzocht worden.

13. Naar aanleiding van de laatste twee winters met veel sneeuw,
vraagt Rob aan de ledenvergadering of er animo is om de wegen
in de Gagel te laten schuiven door eigen tractoren van buurtleden,
aangezien de gemeente deze wegen niet schoonhoudt. De
aanwezigen vinden dit wel een goed idee. Natuurlijk moet het eerst
besproken worden met degenen die hiervoor in aanmerking
zouden komen. Dit zal door het bestuur gedaan worden.

14. Het bezoek aan de scheepswerf is nu vastgesteld op 6 februari.
Het schip wat gebouwd wordt, is nu zo goed als klaar, dus nog
interessanter om te zien. Opgaven bij Pascalle Albers uiterlijk 1
februari. Verder zal er ook in 2011 weer een familieactiviteit zijn.
We hebben twee voorstellen: Het KI-Veeteelt museum in Beers of
Het tractor museum van Schayk in Langenboom. Er wordt
gekozen voor het veeteeltmuseum in Beers. Het jaar daarop zou
dan het tractormuseum bezocht kunnen worden, maar andere
voorstellen zijn ook welkom.

15. Het multifunctioneel bord dat op de begroting staat zal een bord
worden waarop teksten zullen komen staan als: PRETTIGE
FEESTDAGEN  of BESTE WENSEN .  Dit bord zal dan op een
centraal punt in de Gagel geplaatst worden. Maar het kan ook
dienen als bord voor nieuwe bewoners met de tekst WELKOM IN
DE BUURT, omdat het huidige bord hiervan ook aan vervanging
toe is. Hoe het bord er precies uit komt te zien, is nog de vraag. Er
moeten nog kosten worden opgevraagd.
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16. Tijdens de rondvraag zijn er de volgende opmerkingen/vragen:
Tiny Derks heeft bij het opruimen i.v.m. verhuizing nog een
linoleum uitsnijding gevonden met het embleem van de Gagel die
gediend heeft om op T-shirtjes, gebruikt bij de Zeskamp, te
drukken. Zij schenkt deze uitsnijding aan de buurtvereniging. Er zal
een mooi plaatsje voor gezocht worden.
José Geurts van Kessel vermeldt dat ze aan het bouwen zijn in de
Valkweg en dat de buurtactiviteiten in de toekomst daar zullen
kunnen plaatsvinden. Dit is voor hun ook gemakkelijker om het
gescheiden te houden met de populatie van Domus. Het is de
bedoeling dat het huis in juni/juli klaar zal zijn. Maar er is dan
sowieso nog een opening, dus tegen die tijd horen we dat nog.
Eventueel kunnen er voor kleinere groepjes (bv. voor de kinderen)
altijd nog activiteiten aan de Gagelweg plaatsvinden.
Lenie Bisschops vraagt een actuele lijst met leden t.b.v. de
kerstmiddag 60+. Pascalle zal deze haar geven.
Riet Minten vraagt of er nog een vrouwenactiviteit komt. Die komt
er dit jaar in ieder geval nog, maar wat precies is nog de vraag,
Pascalle heeft een paar ideeën. De datum zal ook nog vastgesteld
worden.

17. Rob dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21.25 uur.
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IK GEEF DE PEN DOOR......
Hallo Gagelaars,

Wij kregen de pen van onze buren, Jan en Jo Verschuren.
Henk en ik zijn geboren in Amsterdam, Henk in de Sloterpolder en
ik in de stad. Wij hebben elkaar leren kennen op een natuur-
vereniging. In 1964 zijn wij getrouwd.
Henk werkte op een kwekerij en ik stond voor de klas.
Vrij spoedig kochten wij een eigen kwekerij en Henk kweekte
aanvankelijk diverse soorten planten. Uiteindelijk heeft hij zich
gespecialiseerd in het kweken van bromelia’s.
Wij kregen drie fijne dochters. Later kwamen er twee schoonzoons
en vijf  kleinkinderen bij.
Toen ik niet meer voor de klas stond miste ik het verbonden zijn met
de lagere school en heb toen zitting genomen in de
oudercommissie, een stuurgroep en later in het schoolbestuur.
In 1982 werden wij onteigend door de gemeente Amsterdam en
verhuisden wij en de kwekerij naar Rijsenhout bij Aalsmeer.
Na de schoolperiode heb ik veel vrijwilligerswerk gedaan in de
wereldwinkel van Aalsmeer.
In 1996 verkochten wij de kwekerij en een jaar later zijn wij verhuisd
naar Mill.
Wij zijn samen naar de bridgeclub gegaan, waar we ook wat meer
mensen leerden kennen.
Geregeld gaan we met een groepje mensen op excursie in de
natuur.
Af en toe maken we een reisje.
Wij wonen nu met plezier in een fijne omgeving, waar we heerlijk
kunnen wandelen.
De mensen zijn hier vriendelijk en wij voelen ons hier thuis.

Groeten van Henk en Netty Overwater
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INGEZONDEN
Op de onlangs gehouden jaarvergadering van onze buurtvereniging
werd afscheid genomen van Gerda Selten en Riet Minten als
redactieleden van onze gagelaar. Tijdens dit afscheid werden ze,
vergezeld gaand van 'n mooi cadeau, bedankt voor de door hen
bewezen diensten. Echter kon niemand precies antwoord geven op
de vraag hoelang Gerda en Riet deze taak op zich hebben gehad.
Voor ondergetekende was dit niet bevredigend. Dus wat gedaan?
Terugzoeken in de historie en die staat vermeld in de Gagelaar.

Speurwerk leverde het volgende
op: Voor wat Gerda betreft staat
vermeld in Gagelaar no.188 van
januari 1996 dat; Tonny Kuipers
te kennen had gegeven met de
redactie van de Gagelaar te willen
stoppen. Gerda Selten was bereid
gevonden om dit samen met Tiny
Derks te completeren. Ook werd
op dit moment Mies Kerkhof
bedankt voor jarenlange diensten voor het uittikken van de
Gagelaar. Ook dat Gerda vanaf dat moment over van Mies. Gerda
heeft dus in de redactie gezeten van 1 januari 1996 tot 1 januari
2011. Dus 15 jaar. En heeft de nummers 188 t/m 344 inhoud
gegeven. Dus 156 nummers van de Gagelaar. Riet komen we voor
de eerste keer tegen als redactie lid in no.245. Dit is het februari
nummer van 2001. Riet heeft dus precies 10 jaar in de redactie
gezeten en gewerkt aan de nummers 245 t/m 344. Precies 100 dus.

Zo de gagelaars kunnen weer de kast in totdat er zich wellicht weer
een vraag aandient, waarvan het antwoord weer te vinden is in het
Gagelaar-archief

groetjes Arie Kuppen
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CONTRIBUTIE
Wij verzoeken u vriendelijk om de contributie voor het jaar 2011
over te maken op onze rekening bij de Rabobank, rekening nummer
1343.15.693 t.n.v. BV de Gagel, graag met vermelding van uw
naam of contant bij de penningmeester Marian v.d. Boom,
Schippersdijk 4, Tel.0486-432085

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 2011.

Onthulling boerenbruidspaar 2011, helaas voor Frank & Elly
van Lith werd na de spelrondes gekozen voor 'n ander

bruidspaar.
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VERJAARDAGEN
JANUARI

27 JANUARI 2011

HOERA!!!

LISSA KERKHOF

             4 JAAR

FEBRUARI

17 FEBRUARI GIED BLOM

21 FEBRUARI JARNO MINTEN

24 FEBRUARI STEVE VAN GRAVEN

SJAAK DERKS

JEROEN KERKHOF

TONNY KUIPERS

25 FEBRUARI SANDRA BISSCHOPS
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AKTIVITEITEN
UITSLAGEN KAARTAVONDEN BIJ DOMUS

Maandag  3 januari 2011

1. Wim Selten + 151
2. Gerrit Bisschops + 137
3. Jose Geurts v Kessel + 125
4. Toon Kuijpers + 25
5. Riet Minten - 3
6. Jan Geurts v Kessel - 12
7. Annemarie Verweijen - 29
8. Jeroen Kerkhof - 37
9. Dorian Selten - 47
10.Lenie Bisschops - 69
11.Ans Kuppen - 82
12.Roel v Duynhoven - 159

Maandag 17 januari 2011

1. Wim Selten + 127
2. Lenie Bisschops + 44
3. Annemarie Verweijen + 41
4. Jose Geurts v Kessel + 34
5. Jan Geurts v Kessel + 29
6. Jeroen Kerkhof + 20
7. Marius Bussemakers + 10
8. Dorian Selten + 6
9. Gerrit Bisschops - 14
10. Ans Kuppen - 74
11. Toon Kuijpers - 88
12. Riet Minten - 135
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ADRESSEN
ERWIN VAN DOOREN 0486-472481 vandooren@airbags.nl
- woordvoerder (bestuurs-) vergaderingen
- bezorging Gagelaar zuidzijde
- organisatie B.B.Q. - fietstocht - Gagelloop

MARIAN VAN DE BOOM 0486-43285 p.vdboom@hetnet.nl
- penningmeesteres c.q. financiële zaken
- ledenadministratie
- bezorging Gagelaar noordzijde

ROB KUPPEN 0485-451607 r.kupppen@wanadoo.nl
- aanspreekpunt biljart- en kaartcompetitie

PASCALLE ALBERS 0485-455823 willem.albers@hotmail.com
- aanspreekpunt (jeugd-) activiteiten

MARK DE KLEIN 0486-431444 markdeklein@telfort.nl
- aanspreekpunt de Gagelaar

HARRY KUIJPERS 0486-431359 kuijper5@xs4all.nl
- webmaster

AGENDA
2 februari 19.00 Poule 2 biljarten Lagerhuis
5 februari 10.30-

11.00
Oud papier Fam. Van Lith

6 februari 14.00 Scheepswerf
Grave

G. v. Kessel
Gagelweg

16 februari 19.00 Poule 1 biljarten Lagerhuis
21 februari 19.45 6e kaartavond G. v. Kessel

Gagelweg
23 februari 19.00 Poule 2 biljarten Lagerhuis

INLEVEREN KOPIJ VÓÓR 20 FEBRUARI


