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AKTIVITEITEN 
 

UITSLAGEN BILJARTEN 
 

Stand na 3 rondes 

   
 

POULE 1 
 

   1 Paul Uphoff 16 
2 Harrie Kuijpers 9 
3 Wim Selten 9 2 inh. 
4 Rob Kuppen 7 1 inh. 
5 Toon v. Kuppeveld 6 
6 Mark v. Gemert 2 
7 Mark de Klein 0 3 inh. 

 

 

 

 
 
 
POULE 2 
 

 1 Jan Schamp 12 
2 Emiel Merkus 11 
3 Theo Pluk 10 
4 Steve v. Grave 9 
5 Peter vd Boom 9 
6 Hem Verweyen 7 
7 Mario Minten 6 4 inh. 
8 Frank Engels 3 2 inh. 
9 Herwieg Gerrits 3 4 inh. 
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KERSTVERHAAL 60+ MIDDAG 
 

De maaltijd in hemel en hel. 
 
Een man verbaasde zich al sinds zijn jeugd over de dingen die de 
mensen elkaar vertelden over de hemel en de hel. 
Zo hoorde hij hen zeggen dat de hemel een goede plaats was en de 
hel een slecht oord. 
De hemel zat barstensvol engelen en heiligen, terwijl de hel 
overbevolkt was met duivels, kwade geesten en gemene lieden. 
De man wist niet goed wat hij hiermee moest.  
Volgens hem kon je slechts een oordeel over deze twee oorden 
hebben als je ze met eigen ogen had gezien. 
 
Op een nacht werd hij gewekt door een engel die hem vroeg: “Ben 
je er nog  altijd zo op gebrand om het verschil tussen hemel en hel 
te weten?” 
 
“Ja,” antwoordde de man, “ik wil niets liever weten dan waar ik 
terecht kom als ik doodga.” 
 
Hierop nam de engel hem bij de hand en samen vlogen ze door de 
dichte eindeloze duisternis tot ze bij een gesloten poort 
aankwamen. 
De engel duwde de zware deur open en zei: “Dit is de hel. Houd je 
ogen goed open en zorg er voor dat je geen detail mist.” 
 
De man was zeer verbaasd. 
Er was, zoals hij verwachtte, geen duivel te zien in de hel, noch 
saters met bokkenpoten of eeuwige vuren waarin mensen 
brandden. 
Al wat hij zag was een gigantische zaal vol eettafels en elke tafel 
was volgeladen met de verrukkelijkste gerechten, schalen met het 
sappigste fruit, hoog opgestapelde taarten, de beste wijnen en de 
zachtste kazen. 
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Zo ver hij kon zien zag hij mensen aan deze beladen feesttafels 
zitten. 
In eerste instantie benijdde hij hen, tot zijn blik op hun armen viel. 
Toen pas merkte hij op dat hun armen vanaf hun schouders 
veranderd waren in vorken. 
En deze vorken waren zo lang dat, hoezeer de feestgangers er ook 
hun best voor deden, ze niet in staat waren het voedsel naar hun 
mond te brengen. 
Hun vruchteloze pogingen waren ze frustrerend dat ze paars zagen 
van woede, haat en honger. 
 
De engel nam de man opnieuw bij de hand en leidde hem naar 
buiten. 
Voor de tweede keer vlogen ze door een dichte, koude duisternis, 
tot ze bij een andere poort aankwamen.  
De engel stopte, zwaaide de deur open en riep: “Mag ik je met 
vreugde presenteren: de hemel!” 
 
In eerste instantie raakte de man in grote verwarring, want de hemel 
zag er exact hetzelfde uit als de hel! 
Het was precies dezelfde gigantische ruimte, en ook hier stonden 
lange eettafels, volgeladen met de meest exquise gerechten uit alle 
delen van de wereld. 
Zelfs de feestganger zagen er identiek uit: ook bij hen waren de 
armen veranderd in onhandige, lange vorken. 
Even dacht de man dat de engel een flauwe grap met hem 
uithaalde, totdat hij nog eens goed keek en het verschil opmerkte. 
De mensen in de hemel waren niet kwaad of hongerig, integendeel, 
ze lachten allemaal en waren goed doorvoed. 
Want deze mensen gebruikten allemaal hun lange gevorkte armen 
om hun buren te voeden. 
Ze werkten samen, ze hielpen elkaar en deelden het fantastische 
eten, zodat ze allemaal in gelijke mate aten, dronken en plezier 
hadden. 
                                                         

  *****Einde******* 
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PUZZEL 
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VERJAARDAGEN 

 
JANUARI 

 
 
 
01 JANUARI  NETTY OVERWATER 
 
04 JANUARI  RINA VERWEIJEN 
 
09 JANUARI  MARK DE KLEIN 
 
20 JANUARI  JASON GEURTS VAN KESSEL 
 
21 JANUARI  DORIEN VAN OORSCHOT 
 
23 JANUARI  WILLEM ALBERS 
 
25 JANUARI  JAN SCHAMP 
 
26 JANUARI  NICK MERKUS 
 
27 JANUARI  HEM VERWEIJEN 
 
27 JANUARI  LISSA KERKHOF     
 
29 JANUARI  ANS KUPPEN 
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ADRESSEN 
 

ERWIN VAN DOOREN      0486-472481           vandooren@airbags.nl 
- woordvoerder (bestuur-) vergaderingen 

- bezorging Gagelaar zuidzijde 
- organisatie B.B.Q. - fietstocht - Gagelloop 
 
MARIAN VAN DE BOOM   0486-432085    p.vdboom@hetnet.nl 
- penningmeesteres c.q. financiële zaken 
- ledenadministratie 
- bezorging Gagelaar noordzijde                                                                 
 
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 

AGENDA 
 4 jan. 19.00 Poule 1 biljarten Lagerhuis 

 7 jan. 10.30-11.00 Oud papier Fam. Van Lith 

 9 jan. 19.45 4e kaartavond G.v.Kessel Gagelweg 

11 jan. 19.00 Poule 2 biljarten Fam. Pluk 

16 jan. 20.00 Jaarvergadering G.v.Kessel Gagelweg 

18 jan. 19.00 Poule 1 biljarten Lagerhuis 

23 jan. 19.45 5e kaartavond G.v.Kessel Gagelweg 

25 jan. 19.00 Poule 2 biljarten Fam. Pluk 

 
INLEVEREN KOPIJ VÓÓR  25 JANUARI 


