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COVERBEELD
NOA VAN DINTHER
Noa is 4 jaar en zit in groep 1 van basis
school de Bongerd. Ze heeft een grote 
broer Jesse van 6 jaar. 
 
Haar hobby’s zijn spelen, shoppen en 
dansen bij Renske. Haar lievelingskleur is 
roze.  Noa’s  moeder omschrijft haar als 
een vrolijk, lief en creatief meisje.

Op de foto in Gassel! Alleen of samen?

Sta jij de volgende editie  
op de  cover van Gassels Nieuws? 
Mail voor  interesse naar  
info@studioindruk.nl

Gassels Nieuws wordt gedrukt door 
www.drukwerk4you.nl



VOORWOORD
Voor u ligt weer de derde uitgave van Gassels Nieuws van 
dit jaar. Zoals u ziet is, het formaat definitief aangepast, met 
name omdat dit formaat voor de meesten onder ons als een 
hele duidelijke verbetering wordt gezien en omdat de extra 
kosten uiteindelijk best meevallen. 
Wel waren er nogal wat opmerkingen over de vorm
geving: veel open plekken,  storende fouten in koppen en 
 afkortingen. In een bijeenkomst van alle betrokkenen is 
een en ander doorgesproken en zijn aanvullende  afspraken 
 gemaakt, waardoor deze onvolkomenheden tot het 
 verleden moeten gaan behoren. 
Ook is inmiddels bekend geworden dat onze vormgeefster 
Linda inmiddels is gaan samenwerken met Jolijn, onder de 
naam Studio Indruk, waardoor ons vertrouwen in een ver
dere verbetering is toegenomen.

Dit is nodig, omdat we de komende maanden moeten 
 beslissen of en hoe we verdergaan. Uiteindelijk is het de be
doeling dat het Gassels Nieuws als een zelfstandige eenheid, 
maar wel onder auspiciën van de huidige drie Stichtingen, 
gaat opereren. Dit betekent dat het Gassels Nieuws op den 
duur zichzelf financieel en redactioneel moet bedruipen. 
Voor het komende jaar hebben de drie Stichtingen besloten 
de huidige situatie te laten voortbestaan, inclusief de finan
ciële bijdragen. 
Wel zullen de verenigingen en/of stichtingen, die een evene
mentenaankondiging of een ander soort flyer in het Gassels 
Nieuws willen plaatsen, hiervoor een vergoeding dienen te 
betalen ad € 50, per nummer.

Voor het komende 4de kwartaal staan weer een aantal 
 evenementen op het programma, zoals; Bijeenkomst Veilig
heid in Gassel (289); Jaarlijkse hobbytentoonstelling (28 + 
29 okt.); Muziekevenement InDeBan (vanaf 211); Het ont
steken van de Lemkes op het Julianaplein (1712); Sinter
klaasviering (begin dec.) en de Nieuwjaarsreceptie op 1 
 januari. 
In dit nummer van Gassels Nieuws staat een vollediger 
 agenda en op de website van de Dorpsraad staan alle 
 geplande evenementen, voor zover die bij de Dorpsraad 
 bekend zijn.

Ook zal in de loop van het 4de kwartaal de “Informatiegids 
over Gassel” verschijnen, waarin alle verenigingen, stich
tingen, winkeliers en andere belangrijke wetenswaardig
heden Gassel betreffende, zullen worden opgenomen. Deze 
gids is vooral bedoeld voor nieuwe inwoners, maar zal zodra 
hij uit is, aan alle inwoners van Gassel worden uit gereikt.

Ik wens u allen veel lees plezier met dit nummer van het 
 Gassels Nieuws.

DIT KEER IN
GASSELS NIEUWS

•  1Jarig bestaan   

Van het eetpunt gassel 4

• Gassels nieuws  5

•  Stand van zaken 

breedbandinternet / glasvezel  6

•  Dorp met pit 7

• De viersprong 8

•  Indeban,   

dé theatershow van de regio! 8

•  Carnavalsvereniging “de ezels” 9

•   Glasvezel voor land van cuijk  

binnen handbereik 9

•  Welkomsborden 9

•   Gassel sluit 2017 af met  

‘het ontsteken van de lemkes’  10

•  Leefbaarheid 10

•   Goededoelenweek 

weer een succes!  11

•  Hobbytentoonstelling 11

•   Tennisclub edos kijkt met trots 

terug op 10 jaar “tropeope” 12

•    Oproep vanuit de werkgroep  

gasselse ondernemers 13

•   Zomerfeesten gassel  14

•  Wederom geslaagd 14

Jan Sol
Voorzitter Dorpsraad Gassel

Gassels Nieuws  oktober 2017    3



4    Gassels Nieuws  oktober 2017

1-JARIG BESTAAN 
VAN HET EETPUNT GASSEL
Op  4  september  2016  zijn  we  weer 
gestart  met  het  Eetpunt  in  Gassel. 
De behoefte om samen te eten, had-
den  de  Gasselse  mensen  al  tijdens 
de  Burendag  aangegeven.  Nu  1  jaar 
later  komen  elke  eerste  vrijdag  van 
de maand tussen de dertig en veertig 
Gasselnaren eten in de Viersprong in 
Gassel. 

De maaltijd wordt verzorgd door 
 Willie en Bea Strik, (Wibeq Catering) 
die rekening houden met de wensen 
van de gasten. Zo hebben we in juli van 
een heerlijke BBQ kunnen genieten. 
Deelnemen aan het Eetpunt is niet 
leeftijdgebonden. Het is wel nood
zakelijk dat je inwoner bent van Gassel. 
Als Gasselnaar mag je wel eventueel 
één gast meenemen naar het Eetpunt. 
De Dorpsraad is trots op het Eetpunt 
van Gassel en ondersteunt het ook 
 financieel.
 
Het eetmoment
Tijdens het eetmoment  dat om 
11.00 uur start, wordt veel met elkaar 
 gebuurt en worden de laatste nieuw
tjes besproken. De gasten wisselen bij
na elke maand van plaats om op deze 

manier ook weer eens andere con
tacten te hebben. Voor het eten zijn 
er regelmatig optredens van muziek/
cabaret of er wordt informatie gege
ven over verschillende onderwerpen 
zoals Gezondheid, Sociaal Kernteam 
Gemeente Grave, etc. De gasten heb
ben aangegeven deze aanvulling mooi 
te vinden, maar er moet wel tijd over
blijven om te buurten. 

Vrijwilligers 
Om dit Eetpunt te kunnen organise
ren hebben we een groep zeer ent
housiaste vrijwilligers met allemaal 
geweldige kwaliteiten, die dit gezellige 
moment mogelijk maken. Zij zorgen 
onder andere voor een mooie aan
kleding, een gezellige sfeer en zij zijn 
een helpende hand voor de gasten. 
In de ruimte waar de maaltijd wordt 
gegeten, wordt ook werk tentoon
gesteld, gemaakt door Gasselse kun
stenaars. Ja, we hebben in Gassel veel 
‘verborgen talenten’. Gasten die niet 
zelfstandig naar de Viersprong kunnen 
komen, zijn uiteraard ook welkom om 
te komen eten. Zij worden dan door 
een vrijwilliger thuis opgehaald.

Burendag 
Het Eetpunt is ontstaan uit de Buren
dag. Deze burendag werd dit jaar ge
houden op 23 september jl. en wel 
op het Julianaplein. De Burendag, die 
elk jaar start met een kopje koffie en 
gebak van ‘Heel Gassel bakt’! Tijdens 
deze gezellige activiteit traden weer 
Gasselse talenten op.

Informatiebrochure 
De informatiebrochure voor nieuwe 
bewoners is bijna klaar is. Deze is even
eens ontstaan uit de Burendag. Niet 
alleen nieuwe bewoners krijgen deze 
brochure. Alle inwoners van Gassel 
zullen deze binnenkort thuisbezorgd 
krijgen. Verenigingen, buurtverenig
ingen, stichtingen en ondernemers 
zijn hiervoor allemaal aangeschreven. 
Mocht u hierover geen bericht ont
vangen of uw wijziging/reactie nog niet 
hebben ingestuurd, dit kan nog uiter
lijk tot eind september. Voor vragen 
of aanmeldingen kunt u zich wenden 
tot Ineke Hendriks inekehendriks13@
gmail.com of bel: 0613309614. 



GASSELS NIEUWS 
De ontwikkelingen met het Gassels Nieuws staan niet stil! 

De vorige editie is als proef op A4formaat verschenen en 
hierover hebben wij een dusdanige hoeveelheid positieve 
reacties gekregen, dat we met de drie uitgevende stich
tingen hebben besloten hier voorlopig een blijvend iets van 
te maken. Ook deze editie zal dus meer als ‘magazine’ dit 
mooie formaat kennen. 

Daarnaast hebben we een update van de vormgeving kun
nen bewerkstelligen; per editie zal duidelijk zijn aan de hand 
van herkenning middels kleuren en logo’s van welke instantie 
de betreffende stukken afkomstig zijn. Bijdragen van derden 
zijn herkenbaar aan een afwijkende 4e kleur. Mede hierdoor 
hopen we te bereiken dat steeds meer verenigingen, stich
tingen en andere algemeen nut beogende instellingen het 
Gassels Nieuws als communicatiekanaal weten te vinden. 

Om de drukkosten binnen de perken te houden, is er een 
maximaal aantal pagina’s beschikbaar. Indien het aantal in
zendingen dusdanig is dat dit aantal zal gaan overschrijden, 
worden de betreffende ingezonden stukken doorgeplaatst 
naar de volgende editie, dan wel kunnen stukken worden 
ingekort; dit ter bepaling van de redactie van het Gassels 
Nieuws. 

Tevens is besloten dat de pagina’s van het Gassels Nieuws 
gevuld kunnen worden met stukken die betrekking hebben 
op een voor iedere Gasselnaar toegankelijk evenement, 
aangezien het Gassels Nieuws natuurlijk geen clubblad is.

De ontwikkelingen zijn mede dankzij onze nieuwe contact
persoon bij Studio Indruk voorzien van een nieuwe impuls 
en wij hopen dan ook dat het resultaat, zoals u dit thans in 
handen heeft, weer een stuk beter, professioneler en aan
trekkelijker is geworden. 

Overigens zijn we nog steeds op zoek naar een uitbreiding 
van het redactieteam; lijkt het je leuk om zelf op zoek te gaan 
naar content, interviews of verslagen van gebeurtenissen 
die voor iedere Gasselnaar het lezen waard zijn, dan zien we 
graag je aanmelding voorbijkomen! 
Ook suggesties en verbeterpunten voor nieuwe onder
delen, rubrieken of vormgeving zijn van harte welkom,  zodat 
we het Gassels Nieuws steeds een stukje beter kunnen 
 maken.

VACATURE SECRETARIS 
DORPSRAAD GASSEL
Nogmaals  doen  wij  een  oproep  aan  de  Gas-
selse  bevolking  om  ons  bestuur  te  komen 
versterken.

Vanwege verschillende persoonlijke redenen 
heeft helaas een aantal geschikte kandidaten 
moeten besluiten om uiteindelijk toch geen 
onderdeel te gaan vormen van het bestuur.
Wij weten zeker dat er iemand rondloopt die 
het zinvol en nuttig vindt om zijn of haar tijd te 
besteden aan het bijdragen van de leefbaar
heid in zijn of haar eigen dorp. 

Veel tijd vergt het niet; er wordt 1x per maand 
vergaderd op de dinsdagavond en tussendoor 
zal er af en toe wat correspondentie zijn te 
doen; voor een ieder haalbaar, dus wij hopen 
dat er zich snel iemand komt melden!

BEWONERSAVOND  
VEILIGHEID 
Op  28  september  2017  organiseert  de  ge-
meente  Grave  in  samenwerking  met  de 
Dorpsraad  Gassel  een  informatieve  avond 
met als thema Veiligheid. 

De politie en brandweer van Grave zullen 
een presentatie geven, waarin dit thema van 
verschillende kanten zal worden belicht. Zo 
wordt er een toelichting gegeven op een afge
lopen zomer door de politie gehouden ‘veld
onderzoek’. Zij hebben gedurende een aantal 
avonden door Gassel gelopen om kwetsbare 
punten op het gebied van inbraakpreventie 
te onderzoeken en zullen u de resultaten pre
senteren. De brandweer zal een toelichting 
geven op zaken die u zelf kunt doen om uw huis 
brandveiliger te maken. 

Kortom, het belooft een interessante en leer
zame avond te worden, waarvoor we u dan ook 
van harte uitnodigen.
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STAND VAN ZAKEN 
BREEDBAND-INTERNET / GLASVEZEL 
 
Hoewel  het  af  en  toe  lijkt  dat  er  weinig  gebeurt  met  de  ontwikkelingen  waar 
het  betreft  de  aanleg  van  glasvezel  in  onze  regio,  staan  achter  de  schermen 
de mensen van LVC-net niet stil. Er zijn een enorm aantal zaken die financieel, 
 organisatorisch en politiek geregeld moeten worden voordat er daadwerkelijk 
kan worden overgegaan tot het in de grond zetten van de spade. 

Tijdens de raadsbijeenkomst Land van 
Cuijk op 22 februari 2017 bent u geïn
formeerd over de stand van zaken ten 
aanzien van het project Breedband. 
Daarbij is het resultaat van de vraag
bundeling toegelicht en bent u op de 
hoogte gebracht van de bereidheid 
van een marktpartij om een 100% 
dekkend breedbandnetwerk aan te 
leggen. 
De afgelopen maanden is met deze 
marktpartij intensief overleg gepleegd. 
De coöperatie LVCnet was hierbij 
nauw betrokken. De ‘deal’ is nog niet 
helemaal rond, maar de  gesprekken 
verlopen zeer positief. 

Doelstelling Marktpartij 
De randvoorwaarden die de gemeen
ten Land van Cuijk hanteren voor 
de aanleg van een glasvezelnetwerk, 
worden door de marktpartij onder
schreven. De marktpartij wil een 100% 
dekkend glasvezelnetwerk aanleggen. 
Dit betekent dat ook de meest afge
legen adressen worden aangesloten. 
Er wordt een open netwerk aangelegd 
en de abonnementen en prijzen, zoals 
door LVNCET gehanteerd tijdens de 
vraagbundeling, worden gerespec
teerd. 

Financiering / Garantstelling 
De aanleg van het gehele netwerk 
vraagt om een behoorlijke investering 
van tientallen miljoenen. Bij de finan
ciering hiervan, maakt de marktpartij 
o.a. gebruik van een regeling van de 
Rijksoverheid, die voor een deel van 
dit bedrag garant staat. Daarnaast 
 weten we inmiddels dat ook een 
garant stelling van de gemeenten van 

het Land van Cuijk nodig is. Dit wijkt af 
van hetgeen in februari aan de raden is 
medegedeeld. De totale omvang als
ook het risico van de garantstelling is 
relatief klein. De garantstelling wordt 
alleen aangesproken als de marktpartij 
niet aan haar financiële verplichtingen 
kan voldoen. De garantstelling vervalt 
na vijf jaar of wanneer in het hele Land 
van Cuijk een gemiddelde abonnee
dichtheid van 40% is bereikt. 

Vergoeding leges- en 
degeneratie kosten 
De stuurgroep Breedband heeft over
eenstemming met de marktpartij over 
een bedrag waarmee de legeskosten 
en de degeneratiekosten worden ver
goed. 

Uitvoering(s-organisatie) 
Als er gestart wordt met de aanleg van 
het netwerk, dan gaat het hele Land van 
Cuijk in een relatief kort  tijds bestek ‘op 
de schop’. En ook dat vergt inspannin
gen aan de voorkant. Met de verant
woordelijke afdelingen civiel wordt op 
dit moment gewerkt aan het opzetten 
van een uitvoeringsorganisatie, maar 
er wordt bijvoorbeeld ook al gekeken 
naar de beste locaties voor de zoge
heten POPstations (wijk centrales). 

Deze uitvoeringsorganisatie zal, in 
nauw overleg met de aannemer die 
namens de marktpartij het netwerk 
gaat aanleggen, ervoor zorgdragen 
dat het netwerk op de juiste manier 
wordt aangelegd en dat het openbaar 
gebied zo netjes mogelijk door deze 
aannemer wordt achtergelaten. De 
kosten voor de uitvoeringsorganisatie 

worden volledig gedekt door de ver
goeding die de marktpartij zal betalen.
 
Toekomst LVCnet 
LVCnet heeft tijdens de vraagbunde
ling gebruikgemaakt van veel vrij
willigers en ambassadeurs. LVCnet 
behartigt de belangen van onze in
woners ten aanzien van breedband, 
heeft hiermee een waardevol netwerk  
opgebouwd en draagt ook het “Land 
van Cuijk” gevoel uit. Nu een markt
partij heeft aangegeven bereid te zijn 
het netwerk aan te leggen, zal LVCnet 
dit niet meer zelf doen. Dit betekent 
dat LVCnet niet het risico van de inves
tering op zich hoeft te nemen en dat 
de gemeenten niet voor de volledige 
investering garant hoeven te staan. De 
marktpartij heeft LVCnet gevraagd om 
een rol te blijven spelen tijdens de aan
leg van het netwerk. LVCnet zal, net als 
tijdens de vraagbundeling, in woners 
van het Land van Cuijk gaan infor
meren over de aanlegfase en campag
ne gaan voeren.

Nog niet aangemeld voor glasvezel? 
Het kan nog steeds via www.lvcnet.nl 
om meer abonnees te werven. Daar
naast zal LVCnet inventariseren hoe 
het glasvezelnetwerk in de toekomst 
kan zorgen voor een meerwaarde 
voor onder andere maatschappelijke 
 diensten of het onderwijs. 

Planning 
Het voornemen van de marktpartij is 
om eind 2017 te starten met de daad
werkelijke aanleg van het glasvezelnet
werk. De aanlegfase duurt ongeveer 
anderhalf jaar. In fases worden alle 
adressen aangesloten en degenen die 
een abonnement hebben afgesloten, 
zullen worden geactiveerd. Dit bete
kent dat in 2019 iedereen in het Land 
van Cuijk die dat wil gebruik kan maken 
van een glasvezelverbinding.
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Inschrijven

Inschrijven kan tot en met 31 oktober 
2017. Iedereen die graag iets moois 
van zijn of haar buurt wil maken en 

daar een goed idee voor heeft, kan zich 
aanmelden via de website www.kernmetpit.nl. 
 Inspiratie nodig? Kijk dan ook eens 
op de website bij buurtinitiatieven. 

Selectie 
per provincie

Per provincie is er een maximum 
aantal projecten dat kan meedoen. 
Na je inschrijving nemen we indien nodig 
contact op voor aanvullende informatie. Je krijgt in 
december te horen of je bent geselecteerd voor Kern 
met Pit. Als je bent toegelaten, word je uitgenodigd 
voor de start bijeenkomst in januari.

Aan de slag

Op 20 januari 2018 komen alle projec-
ten samen op de startbijeenkomst van 

Kern met Pit. Daarna ga je aan de slag 
om samen met je buurt je droomproject 

waar te maken. Je krijgt van ons gereedschap 
om het doel te bereiken. Bijvoorbeeld een eigen adviseur, 
gratis workshops, expertise van Arcadis, je projectpagina 
op de website en extra PR- en media-
aandacht voor jullie buurtinitiatief.

Feest!

Is het binnen een jaar gelukt om jullie 
droom voor te buurt waar te maken? 
Dan beloont KNHM het project met 
1000 euro en het predicaat Kern met Pit 
tijdens een feestelijke bijeenkomst.
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Droom voor je buurt? Kern met Pit helpt!Hebben jullie een goed idee voor de buurt bedacht? Dan is 
het tijd voor actie! Kern met Pit is een initiatief van KNHM en 
helpt al 40 jaar burgerinitiatieven, van moestuin tot basketbal-
veld. Je krijgt gratis ‘gereedschap’ om aan de slag te gaan. 
Een eigen adviseur bijvoorbeeld, interessante workshops, 
de mogelijkheid om je (online) netwerk uit te breiden of 
de expertise van ingenieursbureau Arcadis. En lukt het 
jullie om het buurtproject binnen een jaar uit te voeren? 
Dan krijgt het project 1000 euro én het predicaat Kern 
met Pit. Schrijf je snel in op www.kernmetpit.nl.
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DORP 
MET PIT
Kern met Pit daagt mensen uit die een droom hebben voor 
hun eigen buurt, dit binnen één jaar te realiseren. Het kan 
om  allerlei  ideeën  en  initiatieven  gaan:  van  het  opzetten 
van  een  buurtmoestuin,  speeltuin,  tafeltje  dekje  tot  het 
organiseren van een dorpstoneelstuk. Als het jullie  directe 
omgeving  maar  verbetert  of  een  impuls  geeft.  Lukt  het 
 jullie  om  binnen  een  jaar  het  idee  te  realiseren?  Dan  ont-
vang  je  het  predicaat  “Kern  met  Pit”  én  €  1.000  voor  het 
project!

Wat biedt Kern met Pit?
Iedereen kan zich inschrijven, maar er gaat wel een  selectie 
aan vooraf. Zijn jullie binnen? Dan opent dat deuren bij 
 gemeenten en andere organisaties. Jullie krijgen je  eigen 
 adviseur. Deze staat voor je klaar met tips, advies en 
 contacten in ons netwerk. 
Daarnaast kunnen jullie meedoen aan interessante work
shops en bijeenkomsten! Denk aan crowdfunding, plan van 
aanpak, maar ook vloggen. 

Een extra voordeel om mee te doen: als je een (bouw)tech
nische vraag hebt, dan krijg je gratis advies van Ingenieurs
bureau Arcadis. Bijvoorbeeld bodemonderzoek bij de aan
leg van een moestuin of een bouwtechnische tekening bij 
een buurtkantine. Zo bieden wij gratis hulp aan om jullie 
doelen te bereiken.

Kern met Pit is een initiatief van KNHM en helpt al 40 jaar 
burgerinitiatieven te realiseren. Door deze jarenlange 
 expertise zijn al duizenden mooie dromen voor de buurt 
waargemaakt.

Heb je een mooi initiatief en wil je dit in Gassel verwezen
lijken? Stuur dan een mail naar dorpsraadgassel@hotmail.
com, zodat we samen een aanvraag (voor 31 oktober 2017) 
kunnen indienen en die € 1000, in Gassel kunnen besteden!!
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DE VIERSPRONG
Hallo allemaal,

Voor de meesten van jullie zit de vakantie er weer op.  
Natuurlijk hopen wij dat die goed is verlopen, zowel wat 
 betreft het weer, alsook de heen en terugreis. Allemaal 
weer gezond thuis.

Het werk roept weer en alles gaat zo als het voor de  vakantie 
ook was. Ook het bestuur heeft na de vakantie weer zijn 
 eerste vergadering gehad. 

Zoals in het gebruikersoverleg is gevraagd, zijn er nieuwe na
men bedacht voor de ruimten in de Viersprong. Het bestuur 
heeft besloten om de volgende namen te gaan gebruiken:

Ruimte Nieuwe naam wordt
Bosrakkers Graanzolder
Danszaal Renske Hooizolder
Crèche Voorkamer
Harmonie Speelkamer
Soos ouderen Achterkamer
Sportzaal blijft Sportzaal
Bestuurskamer blijft Bestuurskamer

Dan even iets anders.
Het inleveren van de sleutels wil nog niet zo goed lukken. We 
hebben er tot nu toe nog maar 3 ontvangen. Nogmaals een 
verzoek om deze in te leveren.Geen sleutel ingeleverd, dan 
ook geen kans op een nieuwe. Het slot op de tussendeur, 
achter bij het biljart, wordt op korte termijn vervangen. 
Daarover komt nog bericht.

Ondanks de herfstachtige blik naar buiten gaan we met 
nieuwe energie onze activiteiten weer oppakken.

Namens het bestuur,
Jos van den Broek,
voorzitter

INDEBAN,  
DÉ THEATERSHOW  
VAN DE REGIO!
Het is drie jaar stil geweest, maar over niet al 
te  lange  tijd  vindt  InDeBan  na  maanden  van 
individuele  repetities  en  voorbereidingen 
plaats  van  2  t/m  5  november.  Dé  wervelende 
theatershow van de regio. En dat alles in ons 
eigen Gassel, in Theater De Viersprong. 

InDeBan staat garant voor  opzwepende 
 muziek door een muzikaal combo, een  fameus 
licht decor, hoogstaande dans, video en 
een cast van zeer getalenteerde zangers en 
zanger essen. Er wordt wekelijks gerepeteerd 
door de verschillende disciplines. Tijdens de 
grootse gezamenlijke repetities komt de hele 
crew  bijeen, mensen van voor en achter de 
 schermen. 

Door samenwerken en plezier maken zorgen 
de InDeBanners ervoor dat alle elementen 
samengevoegd worden die zorgen voor een 
compleet vernieuwde spectaculaire show. 
 “InDeBan laat niet meer lang op zich wachten. 
Het is nog een kwestie van puntjes op de ‘i’ 
 zetten”, aldus de organisatie. 

Wil je alle ins en outs rondom InDeBan weten 
en ben je benieuwd naar de kaartverkoop? 
Check Facebook of www.indeban.nl.

InDeBan, onderdeel van Muziek
vereniging Velp, is sinds tien jaar dé 
theater en muziekshow van Grave 
en omstreken. De eerste editie vond 
plaats in 2004, waarna nog vier keer 
uit gevoerd om de twee jaar. InDeBan 
is een kweekvijver voor regionale 
 talenten en staat bekend om haar 
 authenticiteit. 

Meer informatie www.indeban.nl.
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GLASVEZEL VOOR LAND VAN CUIJK 
BINNEN HANDBEREIK
Woensdag  22  februari  kwamen  de 
Land van Cuijkse gemeenteraden bij-
een om de laatste stand van zaken te 
horen. Wethouder Jilisen liet de toe-
hoorders  weten  dat  LVCNET  en  de 
vijf gemeentes goed op weg zijn. 

‘Zoals afgesproken met de meeste 
gemeenteraden werden in december 
2016 netwerkexploitanten uitgeno
digd om een glasvezelnetwerk in het 
Land van Cuijk aan te leggen, met de 
circa 12.500 abonnees als basis. 
Met één van die exploitanten is LVC
NET nu in gesprek over de uitrol, 
 kosten en planning, want ze willen 
graag dat het netwerk eind 2018 klaar 
is. En dat alle plaatsen inclusief buiten

gebieden en bedrijventerreinen glas
vezel krijgen’, legt Jilisen uit.

Eind 2018 klaar
‘Daarnaast moeten er afspraken met 
de providers, gemeentes en LVCNET 
worden gemaakt over de uitvoering 
van de clubkasactie. Maar ook over 
het leveren van nieuwe diensten (zorg, 
veiligheid, wifi) via het netwerk, waarin 
LVCNET een rol wil spelen. De afdeling 
Kabels en Leidingen van de  gemeentes 
zoeken samen met deze partij al naar 
de juiste locaties voor de 16 wijk
centrales die er komen te staan.

Een andere afdeling maakt afspraken 
over het houden van toezicht op de 

werkzaamheden die circa 1 jaar gaan 
duren. Om die planning te halen wil de 
exploitant twee aannemers contrac
teren.
 
Men is nog in onderhandeling en dus 
willen ze nog niet al teveel naar buiten 
brengen. ‘Maar we zijn nog nooit zo 
dicht bij een glasvezelnetwerk voor 
deze regio geweest als nu’, zegt LVC
NET. ‘De afspraken moeten nu in con
tracten worden vastgelegd. In septem
ber zal de LVCNET de voorbereidingen 
voor de aanleg afronden, zodat in het 
4e kwartaal van 2017 kan worden ge
start met de aanleg’, aldus LVCNET. 

CARNAVALSVERENIGING  
“DE EZELS”
Nu  de  vakanties  grotendeels  weer 
achter  de  rug  zijn,  begint  het  bij  de 
leden  van  de  Vaste  Kern  van  CV  “de 
Ezels” weer te kriebelen. 

Op zaterdag 11 november a.s. start 
namelijk weer het Carnavalsseizoen. 
Voorafgaand aan deze datum worden 
weer de nodige voorbereidingen op 
het nieuwe seizoen getroffen, zodat 
ook in februari 2018 weer een fantas
tisch Carnavalsfeest in het “Ezelrijk” 
kan plaatsvinden.

Zoals gezegd zal op zaterdag 11 novem
ber in “de Viersprong” worden gestart 
met het Prinsenbal. Op deze avond zal 
afscheid worden genomen van Prins 
Arnoud d’n Urste met zijn klein gevolg. 
Later op de avond, rond de klok van 
23:11 uur, zal de nieuwe heerser van het 
Ezelrijk worden bekendgemaakt.

Net als voorgaande jaren zal ook dit 
jaar weer een Prinsenlotto worden 
verspreid. Op basis van een aantal 
aanwijzingen kunt u een gokje wagen 

naar de naam van de nieuwe Prins. 
Hiertoe komen de leden van de 
 Vaste Kern, in de week voorafgaand 
aan het Prinsenbal, bij alle inwoners 
langs om de Prinsenlotto op te halen. 
Hieraan zijn diverse leuke prijzen ver
bonden. De winnaars worden ook op 
deze avond bekendgemaakt.
 
Op zondag 12 november doen we 
het nog eens dunnetjes over met het 
Jeugdprinsenbal. Dit zal in “de Vier
sprong plaatsvinden”. Ook hier nemen 
we afscheid van de huidige Jeugdheer
sers Prins Pim en Prinses Loes. Later 
die middag zullen de nieuwe Jeugd
heersers worden bekendgemaakt .

Bij deze is dan ook iedereen van  harte 
uitgenodigd en wij hopen dat u op 
 beide evenementen in groten getale 
aanwezig zult zijn.
 
Voor de data van onze verdere activi
teiten verwijs ik u naar de agenda in 
deze uitgave van het “Gassels Nieuws” 
en naar onze site: www.deezels.nl

WELKOMSBORDEN
Vorderingen  wat  betreft  welkomstborden 
in  de  3  dorpen  loopt  naar  wens.  Inmiddels 
heeft de commissie alle zaken goed in beeld 
en is het businessplan met alle bijbehorende 
documenten gereed. 

Het is inmiddels september en alle input 
die we hebben verkregen is verwerkt in het 
 document. We kunnen nu dus de volgende 
stappen gaan maken en een afspraak plannen 
met Eric Daandels om het plan met hem door 
te nemen en verder ten uitvoer te brengen.

De commissie heeft nu het verzoek neer
gelegd bij de Gemeente om een afspraak 
 tussen ons en wethouder Eric Daandels te 
organiseren. 

Het streven van de commissie blijft om de 
nieuwjaarswens op de borden te kunnen 
 presenteren.
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LEEFBAARHEID
 
Leefbaarheid en buurtparticipatie, Wonen in 
een omgeving die zoveel mogelijk tegemoet-
komt  aan  de  eisen  en  wensen  die  je  eraan 
stelt, dus: waar het goed leefbaar is, dat wordt 
door vrijwel iedereen belangrijk gevonden. 

Het leefbaar houden in dorpen verdient dan 
ook continue aandacht. Overheden hebben 
daarin een rol, bijvoorbeeld bij het onderhoud 
van de openbare ruimte en de handhaving van 
de openbare orde. Maar de rol van bewoners is 
cruciaal. 
De sociale dimensie is niet voor niets een van 
de meest bepalende factoren in de leefbaar
heid zoals bewoners die ervaren. 

Variërend van ´vreedzame coexistentie´ tot 
sociale cohesie; de wijze waarop bewoners met 
elkaar omgaan heeft een grote invloed op de 
leefbaarheid. Een van de factoren in de sociale 
dimensie van buurten  en een waarvan wordt 
verwacht dat die in belangrijke mate bijdraagt 
aan de leefbaarheid  is ‘buurtparticipatie’. 

Of mensen elkaar kennen, contacten onder
houden in de buurt, medebuurtbewoners 
helpen als dat nodig is of in actie komen als er 
problemen zijn, zal naar verwachting mede uit
maken hoe leefbaar een dorp wordt gevonden 
door de bewoners én hoe de leefbaarheid zich 
ontwikkelt. 

Het bestuur Stichting Dorpsservicewinkel 
Gassel ondersteunt het initiatief van Bakkerij 
Bongaards van harte. 

Het wordt langzaamaan najaar… 
met weer om het binnen gezellig 
te maken!

Vanaf oktober is het iedere woensdag 
zoete inval in de Dorpsservicewinkel 
van 10.00 tot 11.00 uur.

Gewoon… even bijkletsen.
Koffie/thee met een heerlijke verse 
appelflap kosten dan maar € 1,50. We 
zouden het supergezellig vinden u te 
zien in onze koffiehoek.

Groetjes Pascalle Bongaards

GASSEL SLUIT 
2017 AF MET  
‘HET ONTSTEKEN 
VAN DE LEMKES’ 
Zo  langzamerhand  wordt  het  in 
 Gassel  traditie  de  sfeerverlichting  in 
het  bijzijn  van  de  dorpsbewoners  te 
ontsteken. 

De Stichting Dorpsservicewinkel geeft 
weer een vervolg aan het initiatief van 
enkele jaren geleden. Zij is al begonnen 
met de voorbereidingen om de in
woners van Gassel in de gelegenheid te 
stellen de donkere dagen voor Kerst
mis met een lichtje in te luiden.

Dit gebeurt op het Julianaplein op 
zondag 17 december om 17.00 uur. 
Met vuurkorven, erwtensoep,  warme 
choco lademelk, koffie en een  glaasje 
Glühwein belooft het weer een 
 gezellige bijeenkomst te worden. 

De kerstman ontbreekt niet op dit 
 evenement, evenals een schaapskooi 
met levende schapen en een aantal 
kramen, waar diverse verenigingen 
zich kunnen promoten. 

Studieorkest Op Maat zorgt weer voor 
de muzikale omlijsting, afgewisseld 
door dj Gijs van Kollenburg.
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HOBBYTENTOONSTELLING
Op  28  en  29  oktober  a.s.  is  het  weer  zover.  Voor  de  43e 
keer houden wij onze jaarlijkse tentoonstelling in De Vier-
sprong.

De dames en heren hebben weer hard gewerkt om er een 
mooie tentoonstelling van te maken. Wat dacht u van de 
mooie leren tassen (groot en klein), kussens, sjaals, leren 
poefen, schorten en leuke babyspulletjes die wij voor u ten
toonstellen en te koop aanbieden. Ook de heren hebben 
niet stil gezeten. Berken bloembakken, uilen, nestkastjes, 
poppenbedjes, tuinbanken. Teveel om op te noemen. Een 
ding staat vast: het is weer de moeite waard om langs te 
 komen.

Bovendien komen wij in september/oktober weer bij u langs 
met lootjes voor de loterij met mooie prijzen. Zoals bijvoor
beeld een houten picknicktafel en een leren poef bij het 
raadspel.

De toegang is gratis en de tentoonstelling is geopend op:
zaterdag 28 oktober van 14.00 tot 19.00 uur
zondag 29 oktober van 11.30 tot 17.00 uur

Wij hopen u weer in groten getale te mogen begroeten.

Tevens willen wij een oproep doen aan mensen die het leuk 
vinden om te handwerken of om hout te bewerken. Kom 
eens een keer langs op de dinsdagmiddag in De Viersprong 
of de garage achter het huis Schoolstraat 17.

Want nieuwe leden zijn altijd van harte welkom om zo de 
toekomst van de hobbyclub veilig te stellen.

Hobbyclub Gassel 

GOEDEDOELENWEEK 
WEER EEN SUCCES! 
 
Van 18 tot en met 14 juni jl. is in Gassel voor het vierde jaar 
gecollecteerd  voor  tien  Goede  Doelen  gezamenlijk.  We 
kunnen wederom spreken van een prima collecteweek!

Er zijn door tientallen vrijwilligers, collectanten en coördi
natoren bijna 300 enveloppen opgehaald met een totaal
bedrag van € 3.773,58. Per doel is er weer iets meer op
gehaald dan vorig jaar. Dank voor uw donaties!

Wij willen alle vrijwilligers en ook de diverse sponsoren 
 bedanken voor hun inzet, vrije tijd en het geschonken 
 materiaal, bijvoorbeeld voor papier en enveloppen,  kopieer 
en drukwerk. Op deze wijze hebben we deze collecte 
 kosteloos kunnen doen. Het totaal opgehaalde bedrag komt 
geheel ten goede aan de tien Goede Doelen. 

Graag willen wij volgend jaar weer een beroep op jullie 
doen. Degenen die dit jaar, om wat voor reden dan ook, niet 
 hebben kunnen helpen, willen wij het komend jaar weer 
 benaderen. 

Nieuwe collectanten en sponsoren zijn altijd van harte 
 welkom. Weet je iemand die volgend jaar ook een steentje 
wil bijdragen? Neem dan met ons contact op:  beawillie@
ziggo.nl. 

 

Coördinatoren Goede doelen Gassel 2017

Brandwondenstichting 320,39

Epilepsiefonds 327,14

Fonds Verstandelijke Gehandicapten 332,39

Hartstichting 444,89

Hersenstichting 410,39

KWF Kankerbestrijding 518,29

Longfonds 390,39

Maag lever Darmstichting 391,39

Prins Bernhard cultuurfonds 301,39

Het Nederlandse Rode kruis 336,89

 Totaal € 3.773,58
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TENNISCLUB EDOS 
KIJKT MET TROTS TERUG OP  
10 JAAR “TROPE-OPE”
De organisatie van het open toernooi mag trots zijn en is 
dat ook. Al 10 jaar gaan de schouders eronder en kunnen 
we wederom terugkijken op een geslaagd toernooi.

Het was een fantastische week met geweldige weersom
standigheden. Overdag regen en begin van de avond ten
nissen met een zonnebril op. Na afloop van de wedstrijden 
was er voor spelers èn toeschouwers een heerlijke soep of 
salade verzorgd door WiBeq. In de feesttent was het goed 
napraten en dit gebeurde dan ook tot in de late uurtjes.
Voor deze bijzondere editie was het idee van TV Edos een 
heel toepasselijke “tropische” prijs uit te reiken. Deze werd 
mede mogelijk gemaakt door InterIberica BV Gassel.  
Alle 18 winnaars van de 10de editie “TropeOpe” ontvingen 
uit handen van de organisatie een heuse palm of olijfboom, 
rechtstreeks uit Spanje.

Tijdens de loterij werd de ballonvaart voor 2 personen, 
 gesponsord door autobedrijf Thoonen Gassel en Airbag
bank Cuijk, gewonnen door Ria Loeffen uit Beers. Gefelici
teerd!

Enkele statistieken: In die 10 jaren kwamen er naar Edos 834 
verschillende deelnemers van maar liefst 44 verschillende 
verenigingen. 10 deelnemers hadden alle jaren meegedaan. 
Dat tennis een sport is voor jong en oud, en zelfs nog op 
hoge leeftijd gespeeld kan worden, blijkt wel uit het feit dat 
in 2017 de oudste deelnemer 71 jaar was en de jongste net 18.
Voor Edos waren er 3 koppels kampioen in hun categorie 
t.w.: Tim van Overbeek – Edwin Hendriks; Mireille Linders – 
Mariëlle Gruters; Sjanny Verheugen – Mark Jansen. 

De organisatie bedankt alle sponsoren voor hun bijdrage 
om dit toernooi weer tot een succes te maken. Ook de deel
nemers, die ieder jaar weer de weg naar onze banen  weten 
te vinden, danken we voor hun sportieve inzet. De vlag 
wordt gestreken en mag voor een jaar de kast in. Bon Bini!

C. Bardoel

De winnaars kunt u vinden op 
www.toernooi.nl 
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OPROEP VANUIT 
DE WERKGROEP GASSELSE 
ONDERNEMERS
De  werkgroep  Gasselse  ondernemers  van  het  Gassels 
Heem  is  nog  steeds  op  zoek  naar  informatie  en  verha-
len  over  de  bedrijven  die  niet  meer  bestaan.  Er  zijn  al  de 
 nodige interviews gedaan, maar we missen nog steeds de 
nodige informatie, foto’s, rekeningen e.d. om de tentoon-
stelling compleet te krijgen.

Personen uit de werkgroep zijn o.a. bezig geweest met 
het bouwbedrijf van Bert Driessen. Zij hebben gesprek
ken  gehad met de kleinkinderen. We zijn nu op zoek naar 
 mensen die ons daar ook iets over kunnen vertellen. Al zijn 
het maar een paar regels. Daardoor kunnen wij zo’n verhaal 
completer maken.

Wie heeft er foto’s of kan ons iets over de familie Snoo 
 vertellen? Zo ook over de smederij , benzinepomp en winkel 
van de familie Schiks, de kleermaker Uijen enz.

Elk verhaal, leuke anekdote, foto, rekening is welkom.  De 
 rekeningen, brochures en foto’s scannen we direct waar u 
bij bent, zodat alles in uw bezit blijft.

Tevens zijn we op zoek naar iemand die ons kan en wil  helpen 
met het interviewen van oudondernemers. Het vraagt 
 ongeveer vier keer per maand 1,5 uur van je tijd. Omgaan met 
de tekstverwerking en het goed uitwerken van het interview 
op de computer is een pre. Daarnaast vergaderen we 1x per 
maand op de woensdagmiddag.

Heb je interesse? 
Stuur een mail naar smitsrutten@hotmail.com .

Wij hebben veel goede reacties ontvangen op onze   vorige 
twee foto’s. Het lijstje is nog niet volledig, maar kijkt niet 
meer zo kaal. Onze hartelijke dank hiervoor.

Op deze foto staan 3 dames. 
Wij weten dat Cato van den Boom en Jos Kersten erop 
staan. Maar nummer 3 is onbekend. Wie kan ons helpen?

De foto met schoolkinderen is waarschijnlijk gemaakt 
met Koninginnedag. Wie herkent hier iemand op en  
wie weet uit welk jaar de foto komt?
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ZOMERFEESTEN GASSEL 
WEDEROM GESLAAGD
Voor de 2e keer zijn de zomerfeesten 
in  Gassel  georganiseerd.  Dit  vond 
plaats in het laatste weekend van aug-
ustus. 

De zomerfeesten begonnen op zater
dagavond, het weer werkte goed mee 
en het feest ging dan ook door tot in de 
late uurtjes.

De zondag stond in het teken van een 
gezellige middag voor de jeugd van 
Gassel. Op het plein stonden verschil
lende spellen en een rodeostier. Er 
werden ballonnen in allerlei figuren 
opgeblazen en elk kindersnoetje was 
op het einde van de dag geschminkt. 

De kinderen vermaakten zich goed, 
waardoor natuurlijk de ouders ook van 
een gezellige zondagmiddag konden 
genieten. 

Natuurlijk was er ook vermaak voor de 
ouders. Er waren maar liefst 5  kapellen 
en een smartlappenkoor. Dat alles 
zorgde voor een erg gezellige sfeer. 
Door middel van een spel werd de 
volgorde van optreden bepaald. De 
finale rond 18 uur was een groot spek
takel.

Namens de organisatie Zomerfeesten 
Gassel willen we dan ook alle mensen 
bedanken die dit allemaal hebben mo

gelijk gemaakt. En natuurlijk kinderen 
die er waren, want zonder jullie zijn er 
ook geen zomerfeesten in Gassel.

Volgend jaar 
staat de datum al vast.

Noteer in jullie agenda 
het laatste weekend 
van  augustus 2018, 

want ook dan is er weer 
een zomerfeest,

  …natuurlijk in Gassel!
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COLOFON

ut urp

Voorzitter Cor van Boekel
 Tel. 0486472232
Secretaris Jan Schraven
 Tel. 0486471068
Penningmeester Fleur Hendriks
 Tel. 0613367989
Bestuurslid Toon Vervoort
 Tel. 0629081155
Bestuurslid Maurice Willems
 Tel. 0486850326

Correspondentieadres
De Akker 18, 5438 AS Gassel

Secretariaat jschraven@home.nl
Dorpservicewinkel www.gasselcentraal.nl

de viersprong

Voorzitter Jos van den broek
 Tel. 0486473818
Secretaris Dennis Leemrijse
 Tel. 0486851328
Peningmeester Dini van Toor
 Tel. 0486420210
Lid Cecile Martens
 Tel. 0486471397
Lid Hans van Hal
 Tel. 0681145997

Mailadres voor alle bestuursleden
bestuur@vierspronggassel.nl

dorpsraad gassel

Voorzitter Jan Sol
 Tel. 0486432876
Secretaris vacature
Penningmeester Erwin Jonkman
 Tel. 0622936600
Bestuurslid Ineke Hendriks  
 Tel. 0486475252
Bestuurslid Jan van Laarhoven
 Tel. 0486423561
Adres Overlaat 4 
 5438 NB Gassel

ons welzijn - ouderenadviseur

Ineke Hendriks
Hogenakker 1, 5438 AW Gassel
Tel. 0613309614
inekehendriks13@gmail.com

redactie

Berna Cornelisse, coördinatie
gasselsnieuws@hotmail.com
Laura SolRoël, correctie

coverbeeld en vormgeving

www.studioindruk.nl

AGENDA

04102017  Iedere woensdag Zoete Inval,  
Dorpsservicewinkel, 10.0011.00 uur

06102017  Eet en Ontmoetingspunt,  
De Viersprong, v.a. 11.00 uur

21102017  Inzameling oud papier, De Bosrakkers, 
Julianaplein, 8.3011.30 uur

28102017  Hobbytentoonstelling,  
De Viersprong, 14.0019.00 uur

29102017  Hobbytentoonstelling,  
De Viersprong, 11.3017.00 uur

02 t/m 05112017  Theatershow InDeBan,  
De Viersprong

03112017  Eet en Ontmoetingspunt,  
De Viersprong, v.a. 11.00 uur

11112017  Prinsenbal CV De Ezels,  
De Viersprong, 20.30 uur

12112017  Bekendmaking Jeugdprins en –prinses,  
De Viersprong, 15.00 uur

18112017  Inzameling oud papier, De Bosrakkers, 
Julianaplein, 8.3011.30 uur

25112017  Voute Aovund CV De Ezels,  
De Viersprong, 20.00 uur

01122017  Eet en Ontmoetingspunt,  
De Viersprong, v.a. 11.00 uur
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16122017  Inzameling oud papier, De Bosrakkers, 
Julianaplein, 8.3011.30 uur

17122017  Ontsteken lemkes,  
Julianaplein, 17.00 uur

17122017  Kerstkienen CV De Ezels,  
De Viersprong, 20.00 uur

01012018  Nieuwjaarsbijeenkomst,  
De Viersprong, 12.00 uur

07012018  Nieuwjaarskienen CV De Ezels,  
De Viersprong, 20.00 uur

19012018  Pronkzitting CV Ezels,  
Slot Ezelstein, 19.30 uur

20012018  Pronkzitting CV Ezels,  
Slot Ezelstein, 19.30 uur
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