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ACTIVITEITEN
Op zondag 2 oktober a.s. staat 'n bezoek gepland aan de
kamelenfarm in Berlicum. 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 september i.v.m. met reserveringen.
Hier alvast 'n impressie en 'n stukje geschiedenis.
Kamelenmelk Project
Volgens de Voedsel en Landbouworganisatie van de Verenigde
Naties (FAO) is kamelenmelk een de gezondste dierlijke
melksoorten. De FAO stimuleert dan ook de productie van
kamelenmelk.
Naar aanleiding hiervan heeft Frank Smits, in het kader van zijn
studie aan de Hogere Agrarische School in ’s-Hertogenbosch
onderzocht of het mogelijk is in Nederland economisch verantwoord
kamelenmelk op de markt te brengen.
Locatie
De gemeente Den Bosch heeft in 2006 op de hoek van de
Rompertse baan - Wethouder Schuurmanslaan een stuk grond van
ongeveer ¾ hectare tijdelijk in bruikleen gegeven.
Hieronder enkele foto's van het stukje grond en de allereerste
kamelen (3).
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Doel
Het doel is te onderzoeken of het mogelijk is kamelen machinaal te
melken en de afzet mogelijkheden in kaart te brengen.
Start
In augustus 2006 zijn 3 kamelen uit één van de Canarische
eilanden in Den Bosch gearriveerd.
Na een bootreis van 5 dagen zijn de dieren met een speciaal voor
het vervoer van kamelen ingerichte trailer vanuit Spanje naar
Nederland gereden.
De buurt is altijd zoveel mogelijk bij het project betrokken geweest.
Openheid staat voorop.
Eind 2006 zijn de kamelen verhuisd naar het winterverblijf in
Cromvoirt. Daar werden in het voorjaar van 2007 de eerste kalfjes
geboren. Sindsdien is kamelenmelk in Nederland verkrijgbaar.
Heden
Per september 2010 is de kamelenmelkerij verhuisd naar Berlicum,
naar een grote locatie waarbij er meer ruimte is gecreëerd voor
meer kamelen. Op dit moment zijn er 55 kamelen.
Op de kamelenmelkerij wordt niet alleen melk geproduceerd.
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Het programma zal er ongeveer zo uitzien:
•

Ontvangst met een kop koffie/thee/limonade en n plak cake.

•

Een presentatie over de kameel en de kamelenmelkerij.

•

Het proeven van kamelenmelk.

•

Een rondleiding over het bedrijf.

•

Kameel gerelateerde groepsactiviteiten.

•

Voor de waaghalzen is er de kans om een kameel te trainen
(volwassenen)

•

Pannenkoeken bakken/eten

Er zijn verschillende mogelijkheden voor activiteiten zoals de fles
geven aan de baby kameeltjes, het helpen met het trainen van de
kamelen en kameelgerelateerde groepsspelen. Het programma zal
ongeveer twee uur duren.

OPROEP
Heeft iemand ideeën voor de jongeren activiteit (gr.8 t/m 20 jr.) en
wil je je opgeven voor deelname doe dit dan bij Pascalle Albers.

RABOBANK ACTIVITEIT
Dankzij twee bewoners (Rob Kuppen en Erwin van Dooren) in onze
buurt is er in totaal € 220,- voor de buurt verdiend tijdens 'n
fietstocht georganiseerd door de Rabobank.
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VERJAARDAGEN
JULI

7 juli 2011
Hiep hiep hoera!
Onze Rick wordt 8 jaar !
4 juli 2011
FREDDY VAN DOOREN

50 JAAR
02 JULI
07 JULI
10 JULI
13 JULI
15 JULI
16 JULI
22 JULI
30 JULI
www.degagelaar.nl

RIA BENS
RENS JANSSEN
TOON JANSSEN
PETER MINTEN
SAM KOOLE
BJORN UPHOFF
MARIT BARTEN
DINY KELLETER
ESMEE VLAAR
CAROLIEN GEURTS VAN KESSEL
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AUGUSTUS

2 augustus
Kas van Dooren
4 jaar

6 augustus
Mano de Klein
2 jaar

17 AUGUSTUS

TOON KUYPERS

24 AUGUSTUS

NIELS UPHOFF

26 AUGUSTUS

TOON VAN KUPPEVELD

29 AUGUSTUS

ANOUK BARTEN

30 AUGUSTUS

DINY BLOM
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ADRESSEN
ERWIN VAN DOOREN
0486-472481
- woordvoerder (bestuur-) vergaderingen
- bezorging Gagelaar zuidzijde
- organisatie B.B.Q. - fietstocht - Gagelloop

vandooren@airbags.nl

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

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
HARRY KUIJPERS
- webmaster

0486-431359

markdeklein@telfort.nl

kuijper5@xs4all.nl

AGENDA
2 JULI
6 AUG

10.30 11.00
10.3011.00

OUD PAPIER

FAM. VAN LITH

OUD PAPIER

FAM. VAN LITH
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