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VOORWOORD
Hierbij de nieuwe Gagelaar voor de maand januari. Hierin het
prachtige kerstverhaal, wat is voorgelezen tijdens de 60+
kerstmiddag.
Verder vind u de tussenstand van de biljartcompetitie, die inmiddels
al weer halverwege is.
Vervolgens feliciteren wij uiteraard weer alle jarigen van deze
maand.
Ook ziet u de agenda en let daarbij op de JAARVERGADERING
van 9 januari en de eerste kaartavond van 30 januari.
Tenslotte rest mij nog iedereen ’n gezond en fantastisch 2017 toe te
wensen.
de redactie.
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KERSTVERHAAL
Voorgelezen tijdens de 60+ middag

“Luchtpost voor de Kerstman”
Martijn en zijn moeder woonden in een dorpje hoog in de
bergen. Ze waren arm. Martijn had geen vader. Martijns
moeder was naaister, maar in zo'n klein dorp is er niet
veel naaiwerk. Martijn ging elke dag na school naar het
bos om hout te sprokkelen dat hij kon verkopen. Toch
hadden ze maar net genoeg geld voor wat ze echt het
allernodigst hadden.
Op een avond kwam de bakkersvrouw haar nieuwe rok
halen. Ze legde drie geldstukken voor Martijns moeder op
tafel en een boekje voor Martijn. "Het is maar een oude
agenda. Maar er staan mooie plaatjes in."
"Dank u wel!" zei Martijn blij. Hij ging met het boekje bij
het flakkerende lampje zitten en bekeek de plaatjes. Het
plaatje bij de maand december vond hij het mooist. Elk
jaar komt de kerstman met zijn rendierslee vanaf de
noordpool naar ons toe. Hij brengt cadeautjes mee voor
alle lieve kinderen, stond eronder. Voor alle lieve
kinderen? Ben ik dan niet lief geweest? vroeg Martijn zich
af. Ik heb nog nooit een cadeautje van de kerstman
gekregen.
"Mama, wat voor cadeautjes brengt de kerstman?" vroeg
hij.
www.degagelaar.nl
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"Ik geloof dat hij geeft wat de kinderen graag willen
hebben," antwoordde zijn moeder. Ze wreef in haar ogen.
"Ik zou best een nieuwe lamp willen hebben. Dan zou ik
beter licht hebben om bij te naaien. Kom Martijn, we gaan
slapen."
Maar Martijn sliep helemaal niet lekker. Hij moest de hele
tijd aan de kerstman denken. Misschien had de kerstman
hem nog nooit een cadeautje gebracht omdat hij niet wist
wat Martijn wilde hebben. Dat kon toch? Maar hoe moest
Martijn de kerstman laten weten wat hij graag wilde
hebben? Ach, het had ook allemaal geen zin. Verdrietig
trok Martijn de deken over zijn hoofd.
De volgende ochtend kwam Martijn Dirk, de voerman
tegen. "Ik heb wat voor je meegebracht," fluisterde Dirk
geheimzinnig. Hij hield iets achter zijn brede rug verstopt.
"Wat dan? Een snoepje? Of een paardje van
houtsnijwerk?" raadde Martijn. "Fout! Helemaal fout!"
lachte Dirk. Op dat moment ging achter hem bol en rood
de maan op. "Een ballon!" "Die heb ik op de kermis in
Urma voor je gekocht," vertelde Dirk. "En er zit speciale
lucht in, waardoor hij kan vliegen."
Voorzichtig pakte Martijn het touwtje vast. Hij was er stil
van. Dirk streek Martijn door zijn haar. Toen klom hij weer
op zijn slee.
Dolblij met zijn mooie ballon liep Martijn weg. Die middag
sprokkelde hij geen hout. Hij zat op het hek om de
schapenwei en keek naar zijn ballon. Hij kon zijn ogen er
niet van afhouden. Zo rood als de jas van de kerstman en
zo rond als zijn buik. En hij danste zo mooi in de wind! Als
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Martijn het touwtje los zou laten, zou hij tot in de hemel
vliegen. Of naar de noordpool. Opeens begon Martijns
hart sneller te kloppen. Misschien kon de ballon zijn
wensen naar de kerstman brengen! Martijn sprong van het
hek en liep naar huis. Daar scheurde hij voorzichtig een
blaadje uit zijn schoolschrift. Hij schreef een lange brief:
Lieve kerstman,
Ik heet Martijn en ik ben acht jaar.
Ik heb een plaatje van u in een agenda gezien en ik
heb een paar wensen. Wilt u alstublieft een lamp voor
mijn moeder brengen? En ik zou graag warme laarzen
willen hebben. Mijn schoenen zijn zo koud in de
winter. En graag ook warme handschoenen. De mijne
zijn zo dun geworden.
Als ik maar één ding mag vragen, brengt u dan de
lamp alstublieft.
Ik hoop dat u mij kunt vinden.
Ik woon in Strenca op de berg.
Kom alstublieft!
Uw Martijn.
Martijn vouwde de brief op en bond hem aan het touwtje
van de ballon. Toen klom hij de berg achter het dorp op,
helemaal tot de top.
Lang staarde Martijn in de verte. Waar zou de noordpool
zijn? Moest hij zijn prachtige ballon nu echt laten gaan?
Maar het was de enige manier om zijn brief bij de
kerstman te krijgen. Martijn keek nog een keer of de
knoopjes allemaal goed vast zaten. Toen drukte hij een
kus op de dikke wang van de ballon en liet hem los.
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Maar de koude bergwind blies niet naar het noorden. Hij
kwam juist uit het noorden, en hij blies Martijns ballon naar
het zuiden. Over bossen, bergen en dalen tot aan de zee.
Aan de rand van een grote stad had de ballon niet genoeg
kracht meer om verder te vliegen. Hij zweefde langs een
dak naar beneden en kwam in een tuin terecht.
Even later kwam de oude Thijs uit zijn huisje. Hij zag de
leeggelopen ballon. "Wat is dat voor rommel," bromde hij.
Thijs was vaak brommerig sinds zijn vrouw gestorven
was. Dat kwam doordat hij zich zo eenzaam voelde. Toen
zag Thijs Martijns brief. Hij vouwde hem open en las hem.
"Hij wil wat van de kerstman hebben," snoof de oude man.
"Ha! Wat verbeeldt die verwende aap zich wel! Wensen
heb ik ook!" Thijs verfrommelde de brief en gooide hem in
de vuilnisbak.
Maar die nacht sliep Thijs niet goed. Hij moest steeds aan
de kerstman denken. Hij had vroeger ook wensen gehad,
kinderen, kleinkinderen - en toch was hij helemaal alleen.
En die Martijn was misschien toch niet zo'n verwend
kereltje. Laarzen, handschoenen en een lamp voor zijn
moeder. Welk kind vroeg nou zulke dingen aan de
kerstman?
Heel vroeg in de ochtend stond Thijs op. Hij haalde
Martijns brief weer uit de vuilnisbak. Strenca. Waar lag dat
eigenlijk?
Twee dagen later stond er een wonderlijke, oude man op
het station van Urma. Hij had een rode jas aan en hij had
een zak vol pakjes bij zich.
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Boven zijn hoofd danste een rode ballon. "Hoe kom ik in
Strenca?" vroeg de wonderlijke oude man. "Daar kun je
nu alleen met een paardenslee komen," antwoordde de
stationschef. "Hé, Dirk, kom eens hier. Deze heer wil naar
Strenca."
Een paar uur later werd er bij Martijn op de deur geklopt.
En toen kwam de kerstman binnen. Echt, heus waar - de
kerstman! Hij had met bont gevoerde laarzen en heerlijk
warme wanten voor Martijn bij zich. En een lamp die veel
licht gaf voor Martijns moeder. Fruit en snoepgoed. En de
prachtige kerstballon had hij ook teruggebracht!
De kerstman bleef de hele nacht bij Martijn. Hij hield zijn
hand vast tot hij in slaap gevallen was. Daarna praatte hij
heel lang met Martijns moeder.
Toen het de volgende ochtend licht werd, laadden ze een
bundel kleren, de nieuwe lamp en de naaimand op Dirks
slee. Toen gingen ze naar het station van Urma.
Nu wonen Martijn en zijn moeder bij Thijs. Elke dag speelt
Martijn na school in de tuin. De oude Thijs kan weer
lachen en Martijn en zijn moeder noemen hem 'opa'.
Elk jaar als het Kerstmis wordt, kopen Martijn, zijn moeder
en Thijs een rode ballon. Dan schrijven ze de kerstman
een bedankbrief en binden hem aan het touwtje. Daarna
laten ze de ballon vliegen - over dalen, bergen en bossen
naar de noordpool.
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BILJARTEN
De tussenstand van de biljartcompetitie, poule 1 naar 3 rondes en
poule 2 naar twee rondes.
Stand
1
2
3
3
5
5
5
8

POULE 1
Toon Kuijpers
Theo Kuijpers
Wim Selten
Mark v. Gemert
Paul Uphoff
Toon v. Kuppeveld
Hans van Bakel
Mark de Klein

Punten
12
9
8
8
6
6
6
3

1
2
3
4
4
6
7
8
9

POULE 2
Marius Selten
Theo Pluk
Arie Kuppen
Herwieg Gerrits
Emile Merkus
Jan Schamp
Chris Hol
Mario Minten
Hem Verweyen

11
8
6
5
5
4
3
0
0
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2 inh.
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
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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
- 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
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AGENDA
04-01-17
07-01-17
09-01-17
11-01-17
18-01-17
25-01-17
30-01-17

19.00
10.30-11.00
20.00
19.00
19.00
19.00
19.30

Poule 2 biljarten
Oud papier
Jaarvergadering
Poule 1 biljarten
Poule 2 biljarten
Poule 1 biljarten
KAARTAVOND 1

Gagelgeluk
Fam. Van Lith
Gagelgeluk
Gagelgeluk
Gagelgeluk
Gagelgeluk
Gagelgeluk
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