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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: 
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FIETSTOCHT 

9 sept.!  

 
 

Voor iedereen is de vakantie alweer (bijna) gedaan. 
Dus is het weer de hoogste tijd om voor een gezellige activiteit in 

onze buurtschap te gaan. 
 

Zoals elk jaar willen we ook dit jaar weer gezellig met z'n alle een 
mooi stukje op de fiets gaan. 

Hopelijk melden zich hiervoor weer veel mensen aan. 

Dit kan weer via de mail of telefoon,  
Bij willem.albers@hotmail.com of bel 06-17828233 of 0485-455823 

gewoon. 
 

De route is nog een verrassing, maar dat geld ook voor het weer. 
We gaan in ieder geval voor beter deze keer. 

 
Het vertrek zal om 14.00uur bij de speeltuin aan de uilweg zijn. 

Daar is ook de finish, das wel net zo fijn. 
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Na de tocht zorgen wij voor iedereen voor lekker en genoeg te eten, 

Alleen moet je natuurlijk niet je eigen drinken vergeten.  

Voor de barbecue-ers, ,das nou pech, die is er niet, 

Maar daarvoor in de plaats.......wij weten het maar jullie nog 
niet. 

 

 
 

Wil of kan je niet mee op de fiets, 
Kom je toch om ong. 16.00 uur gezellig eten geeft niets. 
Wel graag even opgeven dan is er voor jou ook zeker iets.  

 
 

Zorg dus voor een goeie fiets met de bandjes hard, 
Dan kan je 9 sept. goed van start. 

 
 

Graag allemaal tot ziens. 
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VERJAARDAGEN 

 
SEPTEMBER 

 
  
 02 SEPT  JOYCE SELTEN 
 
 03 SEPT  ERWIN VAN DOOREN 
 
 06 SEPT  MAIK VAN DEN BOOM 
 
 11 SEPT  HANS VAN BAKEL 
 
 12 SEPT   MARC LOEFFEN 
 
 13 SEPT   RENSKE VLAAR 
 
 14 SEPT  HARM SELTEN 
 
 22 SEPT  JOSÉ GERRITS  
 
 25 SEPT  ANDRE RELOU  
 
 26 SEPT  WESSEL MERKUS 
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VEETEELT MUSEUM 

 
Op zondag 7 oktober a.s. staat ons jaarlijkse uitje gepland. Dit jaar 
'n bezoek aan het Ki- museum in Beers. Dit is uiteraard 'n uitje voor 
jong en oud. 
 
Nadere info volgt nog, maar opgeven kan vanaf nu bij Pascalle 
Albers: tel. 0485-455823 of willem.albers@hotmail.com  
Doe dit wel vóór 1 oktober i.v.m. met reserveringen. 
 
Hier alvast 'n impressie en 'n stukje geschiedenis. 
 
 
 
Fusies in de veeteelt 
In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw veranderde de 
organisatie van de Nederlandse rundveeverbetering ingrijpend. De 
honderden kleine verenigingen die zich bezighielden met 
melkcontrole, stamboekregistratie en kunstmatige inseminatie 
gingen steeds vaker een fusie aan. Zo ook die in Noord-Brabant, al 
bleef de vereniging in Beers lang zelfstandig. In 1998 sloegen de 
veelal op coöperatieve grondslag gebaseerde verenigingen de 
handen ineen. De landelijke koepel werd CR Delta (huidige naam 
CRV).  
In de varkenssector heeft zich een soortgelijke ontwikkeling 
voorgedaan. Daaruit is de overkoepelende fokkerij- en ki-organisatie 
Topigs ontstaan. 
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Waardevolle materialen behouden  
Toon Wijgergangs, conservator van het Museum voor 
Diergeneeskunde in Utrecht, zag in dat door al die fusies veel 
belangrijke documentatie en materialen verloren dreigden te gaan. 
Op zijn initiatief staken een aantal personen die werkzaam waren in 
de veeteelt en ki-sector de koppen bij elkaar om dit te voorkomen. 
Ze besloten zoveel mogelijk historische materialen te verzamelen. 
Inspiratie voor de oprichting van een museum werd gevonden in het 
Norwegian Museum of Artificial Insemination, een klein museum 
met een bescheiden collectie in het Noorse plaatsje Stange.  
 
Breed gesteund initiatief 
CR Delta (CRV), de marktleider en toonaangevende coöperatie op 
het gebied van de rundveeverbetering in Nederland, stelde direct 
opslagruimte beschikbaar en later ook tentoonstellingsruimte. 
Tevens steunde CR Delta geldelijk de inrichting en stelde het zich 
vervolgens structureel garant voor een belangrijk deel van de 
exploitatiekosten.  
De hoofdsponsor stond daarbij gelukkig niet alleen. Ook de 
particuliere rundveefokkerij-organisatie Koepon en overkoepelende 
organisaties uit de varkensfokkerij - zoals de Bond van varkens ki-
verenigingen en de internationaal opererende fokkerijgroep Topigs - 
boden blijvend hulp. 
 
Museum Veeteelt en KI een feit  
Eind mei 1999 opende het Museum Veeteelt en KI zijn deuren in 
het voorhuis - de voormalige kantoorruimte - van het oude ki-station 
van het Land van Cuijk in Beers. Sinds 2001 is het museum zelfs 
officieel een geregistreerd museum. In 2009, tien jaar na de start, 
zijn de tentoonstellingsruimten van het museum volledig opnieuw 
ingericht en kreeg het museum zijn huidige naam: Nationaal 
Veeteelt Museum. 
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ADRESSEN 
 

ERWIN VAN DOOREN      0486-472481           vandooren@airbags.nl 
- woordvoerder (bestuur-) vergaderingen 
- organisatie B.B.Q. - fietstocht - Gagelloop 
 
MARIAN VAN DE BOOM   0486-432085    p.vdboom@hetnet.nl 
- penningmeesteres c.q. financiële zaken 
- ledenadministratie 
 
ROB KUPPEN   0485-451607                     rob@kuppen1.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 
 
MARCEL SELTEN            0485-455398          m.e.m.selten@online.nl 
- bezorging Gagelaar 

 

AGENDA 
 1 sept. 10.30 – 11.00 Oud Papier Fam. van Lith 
 9 sept. 14.00 Fietstocht G. v. Kessel Uilweg 

 
INLEVEREN KOPIJ VÓÓR   
20 SEPTEMBER 2012 


