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COVERBEELD
MELVIN & SANDER
Sinds drie maanden wonen Melvin, zijn 
partner Sander en hun twee honden in 
Gassel. Ze genieten van het rustige dorp 
en de mooie natuur! Melvin is eigenaar 
van een cafetaria in Den Dungen en 
 Sander is net afgestudeerd in de zorg.
Het was voor Sander wel een verhuizing 
vanuit Twente! Maar het was liefde op 
het eerste gezicht met hun nieuwe huis 
op De Deel, daar hebben zij ondertussen 
helemaal hun plek gevonden. 

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
Langzaam maar zeker nadert weer de lente. We hebben al een 
paar warmere en zonnige dagen gehad, terwijl het momenteel 
toch erg koud aanvoelt. De vogels zijn al helemaal in de weer 
om zich op de lente en dus ook het nestelen voor te bereiden. 
De zomer tijd staat op het punt om iedereen een uur vroeger uit 
zijn bed te laten jagen. Kortom er breken andere tijden aan. Voor 
 velen is de lente het mooiste jaargetijde van het jaar. Dus laten we 
haar maar koesteren.

Wat betreft het Gassels Nieuws kunnen we melden dat we 
met  iemand in contact zijn die het wel ziet zitten om zich voor 
 “Gassels Nieuws” in te zetten. Op korte termijn zullen we met de 
betreffende persoon om de tafel gaan zitten om te bezien of en 
hoe een en ander kan worden gerealiseerd. We komen daar in het 
volgende nummer graag op terug.

Wel kunnen we melden, dat de Dorpsraad erin geslaagd is om 
een nieuwe secretaris te vinden. In de persoon van Henk van der 
 Linden is het bestuur van de Dorpsraad inmiddels uitgebreid. 
Henk zal zich persoonlijk nog voorstellen op de komende Deel
nemersvergadering van 22 mei a.s. Ook in de volgende uitgave van 
Gassels Nieuws zal een meer uitgebreide kennismaking  volgen.

We staan ook op het moment van schrijven, aan de vooravond 
van de gemeenteraadsverkiezingen. In mijn nieuwjaarsrede heb 
ik al aangegeven dat het belangrijke verkiezingen gaan worden. 
De zelfstandigheid van de Gemeente Grave is voor nagenoeg 
alle partijen een belangrijk item. Zowel voor als tegenstanders 
hebben zich de laatste weken zeer uitdrukkelijk laten horen. Op 
21 maart zullen we de uitslag kennen. Wellicht is die voor Gassel 
niet zo ingrijpend als voor Grave zelf, maar er zullen hoe dan ook 
consequenties aan vast zitten. Wellicht in het volgende nummer 
van Gassels Nieuws zal daar meer aandacht aan gegeven kunnen 
worden.

Wel is de Dorpsraad een enquête aan het voorbereiden, waarin 
de bevolking van Gassel zal worden gevraagd naar allerlei zaken, 
die Gassel betreffen. Hopelijk krijgen we daardoor een update 
van de wensen en behoeften, die we vijf jaar geleden hebben geïn
ventariseerd tijdens de Idop (integraal dorpsontwikkelingsplan) 
Gassel. Dan weten we wat ons de komende jaren te doen staat. 

Begin April zal ook het zogeheten “Welkomstboekje” voor alle 
nieuwe inwoners van Gassel verschijnen. Het leek ons een goed 
idee om het eerste exemplaar naar iedereen toe te  sturen,  zodat 
alle betrokkenen kunnen bekijken, wat de nieuwe  bewoners 
van Gassel allemaal te zien krijgen. Ook bestaat er dan  meteen 
de  gelegenheid om eventuele correcties aan te dragen voor 
de  volgende druk. We beseffen dat er, ondanks alle goede 
 bedoelingen, toch af en toe wel een foutje ontdekt zal worden. 
Daarvoor al bij voorbaat onze verontschuldigingen. Neemt 
niet weg dat we de samenstellers van dit boekje, onder leiding 
van Ineke Hendriks, alvast van harte willen gelukwensen met de 
 “geboorte” van dit boekje en bedanken voor alle inspanningen.

Ik zou willen beëindigen om ieder weer 
veel leesplezier te wensen met dit nieuwe 
nummer van Gassels Nieuws.
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BUURTMARKT 
IN GASSEL
De Buurtmarkt in Gassel, waar mensen met een   beperking 
onder begeleiding streekproducten gaan verkopen, gaat 
er komen. Op zijn vroegst na de zomervakantie dit jaar 
hoopt de Nijmeegse zorgorganisatie Pluryn, die in het 
 Groesbeekse kerkdorp Breedeweg al een Buurtmarkt runt, 
de deuren te openen.

De raad van bestuur van Pluryn geeft naar verwachting dit 
voorjaar definitief groen licht voor een heropening van de 
Dorpsservicewinkel in Gassel en een nieuwe Buurtmarkt 
met bakkerij in Beers.  
 
Leefbaarheid
Met de heropening in Gassel van de Dorpsservicewinkel 
en een nieuwe Buurtmarkt in Beers worden twee vliegen 
in één klap geslagen: De dorpen Gassel en Beers  behouden 
zo een belangrijke winkelvoorziening. Goed voor de leef
baarheid in een kleine kern en voor mensen voor wie het 
moeilijk is om aan de bak te komen. Zij krijgen zo werk.  
Eric Tonn, manager maatschappelijke ondernemingen bij 
Pluryn, spreekt zelf van ‘mensen voor wie betaald werk 
niet vanzelfsprekend is’. “Dat kunnen mensen zijn met een 
 handicap, mensen met een chronische ziekte of nietaan
geboren hersenletsel, maar ook statushouders (erkende 
vluchtelingen), en mensen die al lang in de bijstand zitten. Zo 
kunnen deze mensen toch meedoen aan de samen leving”. 
Stichting Dagbesteding Cuijk gaat voor het  personeel 
 zorgen. In Gassel en Beers kunnen 28 cliënten aan werk 
 worden geholpen.  

Het Dorpsservicepunt in Gassel aan het Julianaplein krijgt 
straks een wasserij, waar onder meer bakkerskleding van 
Beers wordt gewassen. Verder kunnen mensen ook in 
 Gassel terecht voor kleine boodschappen. Er komt in  Gassel 
ook een speciale koffiehoek. Het regionale Buurtmarkt 

project kost ruim een miljoen euro. Het meeste geld is al 
 binnen.  Samen met Pluryn heeft het bestuur van de  Stichting 
Dorpsservicewinkel en de Dorpsraad in Beers stichtingen 
en fondsen benaderd om de benodigde gelden te werven.  
Tijdens het bezoek van Koning WillemAlexander in 
 september 2015 kreeg het bestuur van de Stichting Dorps
servicewinkel Gassel een gouden tip over een  landelijke 
stichting die zich inzet voor projecten bedoeld voor 
 mensen met een beperking. Na gesprekken neemt deze 
 stichting meer dan de helft van de benodigde financiën voor 
haar rekening. De regionale Rabobank doneert € 40.000. 
De gemeenten Cuijk (voor Beers) en Grave (voor Gassel) 
dragen elk € 52.000 bij. Ook fondsen zoals het Oranjefonds, 
Stichting Doen, SVBfonds en Stichting Anton Jurgens 
Fonds hebben een donatie gedaan om het project te doen 
slagen. 

In Gassel waar alle voorzieningen reeds aanwezig waren, was 
de investering voor een heropening niet hoog t.o.v. Beers. 
Om een winkel in Gassel en Beers economisch duurzaam 
te exploiteren is er een concept op maat gemaakt, waarbij 
alle mogelijkheden worden benut en waarvoor voldoende 
financiële steun komt om de noodzakelijke investeringen 
te kunnen realiseren. Om tot een sluitende exploitatie te 
 komen, was het noodzakelijk beide locaties als één  project te 
benaderen. De beide buurtmarkten zullen nauw  verbonden 
zijn met Buurtmarkt Breedeweg. De drie locaties gaan maxi
maal van de onderlinge synergie gebruikmaken. Omdat 
de faciliteiten in Gassel al voor het grootste gedeelte zijn 
 gerealiseerd, wordt bekeken of Gassel haar deuren eerder 
kan openen. 

Donderdag 15 maart zijn door de beide gemeentes Cuijk en 
Grave de documenten ondertekend waarin samenwerking 
met deze gemeenten definitief is vastgelegd. 
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NIEUWS VAN HET EETPUNT 
APRIL-MEI-JUNI 2018
Het Eetpunt wil, voorafgaand aan het samen eten, graag 
onderwerpen ter sprake brengen die van belang zijn voor 
iedereen, voor alle dorpsgenoten. Dat betekent dat vanaf 
11.00 uur een gastspreker over een speciaal onderwerp iets 
komt vertellen. Mocht u onderwerpen in gedachten  hebben 
waarover u graag eens meer wilt weten of met anderen 
 bespreken, vertel het ons. We horen het heel graag. 

Voor de komende periode staan de volgende onderwerpen 
op onze lijst: “Voeding en gezondheid, Veiligheid, Domotica: 
Zorg op afstand, Samen muziek maken”. Iedereen is welkom, 
óók als u niet voor de gezamenlijke maaltijd bent aangemeld.
Tevens willen we elk kwartaal op een ander tijdstip een 
 “Seizoensmaaltijd” aanbieden, dus van 17.30 tot 20.00 uur: 
Zomermaaltijd in juni, Herfstmaaltijd in oktober en Kerst
maaltijd in december. Daardoor zullen ook andere dorps
genoten de mogelijkheid krijgen om aan te schuiven. Met de 
kerstmaaltijd van vorig jaar betekende dat een verdubbeling 
van het aantal gasten. Daarnaast blijft het Eetpunt elke 1e vrij
dag van de maand gewoon doorgaan. 

Zet de volgende data in uw agenda en vertel het door! 
Op 6 april om 11.00 uur Voeding en gezondheid: Een dia
betisch verpleegkundige komt ons vertellen over voeding 
en de betekenis ervan voor onze gezondheid. Ook als u niet 
meeeet bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen. 
Denk alvast eens na over eventuele vragen hieromtrent.

Op 20 april van 17.30 tot 20.30 uur een heerlijke Lentemaal
tijd. U bent welkom vanaf 17.15 uur. Op 4 mei en 1 juni is er 
nog geen programma anders dan gezellig samen eten. Op 1 
juni vervangen we de middagmaaltijd voor de Zomermaal
tijd in de vorm van een barbecue om 17.30 uur. U wordt nog 
 geïnformeerd via onze informatiefolder over alle bijzonder
heden en na de zomer ook over de Herfstmaaltijd in oktober.

En nog even dit: 
Het team actieve dorpsgenoten van het Eetpunt heeft half 
mei een gezellige avond met elkaar om terug en vooruit te 
kijken. We doen dat samen met de dorpsgenoten van de in
vallerslijst. Zij hebben zich aangemeld om mee te doen als 
het nodig is. 
Al met al hebben we nu een mooi team als fundament voor 
het Eetpunt. Vele handen maken licht werk, toch?! En wilt 
u ook meehelpen, meldt u zich gerust aan bij Mien van de 
Broek tel.: 0486474669 of mail naar inekehendriks13@
gmail.com tel.: 0613309614. 

Vriendelijke groet en tot ziens!

VOORJAARSWANDELING 
“GASSEL GROET GASSEL”
Zaterdag 28 april is er weer een wandeltocht 
door Gassel voor oud, jong en ertussenin! 
 Vertrek vanaf de Viersprong, deze is vanaf 10.00 
uur geopend. 

Dit jaar kunnen we de activiteit niet gratis aan
bieden, maar voor € 2,50 bij inschrijving bieden 
we u een mooie wandeltocht en zorgen we 
onder weg voor een natje en droogje!

De vertrektijden vanuit de Viersprong zijn van 
10.30 uur tot 12.30 uur. Tijdens de wandeltocht 
kunt u onder andere weer enkele bedrijven 
 bezoeken, waar ze u graag vertellen over het 
 reilen en zeilen van hun bedrijf!

Deelnemende bedrijven, cultuurbezit en 
 vereniging zijn:
•  Peter Hendriks “Keukens, interieurbouw en 

ontwerp”
•  Bezoek aan de Mariakapel waar Nellie Strik en 

Maria v/d Laarschot iets over de geschiedenis 
van de kapel vertellen. De Mariakapel bestaat 
binnenkort 60 jaar

•  Ard Bardoel “Ardworks”, Luxe tuintafels
•  Mat v/d Lockant “Potcultuur”
•  “De Gild” (locatie Gildehuis) waar een 

tentoonstelling en film te zien zijn, maar ook 
gelegenheid is tot onder andere kruisboog
schieten. Hier is tevens het eindpunt van de 
wandeling.

Graag opgeven voor maandag 23 april bij:
•  Marij Hendriks  

tel.: 0642931913  
mail: joenmarij@home.nl

•   Annie de Kleijn  
tel.: 0643137956 
mail: jandekleijn@home.nl

•  Koosje Kremers  
tel.: 0622251353 
mail: koosje.kremers@kpnmail.nl

De wandeling is voor iedereen toegankelijk 
(ook als u niet in Gassel woont). Als u rolstoel
behoeftig bent en begeleiding nodig heeft, graag 
doorgeven bij de opgave! Mocht u liever niet 
wandelen, dan kan men de route ook fietsen.

In de werkgroep zitten behalve de bovenstaande 
namen, ook nog Ineke Hendriks en Thea Smits.
Met vragen kunt u bij hen terecht.

We hopen op een grote opkomst en mooi weer!
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AANKONDIGING 
GOEDE-DOELENWEEK 
GASSEL
Ook dit jaar zullen we in Gassel een gezamenlijke Goede 
doelencollecte houden. Dit is al een aantal jaar een  succes. 
Vorig jaar hebben we met circa 40 vrijwilligers mooie 
 bedragen opgehaald voor tien goede doelen. Dit jaar sluit 
ook de Nierstichting aan.

De precieze datum voor de Gasselse Goededoelenweek 
2018 is nog niet bekend. Waarschijnlijk vindt dit in juni plaats. 
De goede doelen die dit jaar meedoen met de bijbehorende 
lokale coördinator zijn (in alfabetische volgorde):

Brandwondenstichting Tonia Brans
Epilepsiefonds Antonio Verstegen
Fonds Verstandelijk gehandicapten Tonia Brans
Hartstichting Tonia Brans
Hersenstichting Harry Veekens
KWF Kankerbestrijding Hanneke Peperkamp
Longstichting Nellie Strik
Maag Lever Darmstichting Bea Strik
Nierstichting nog niet bekend
Prins Bernard Cultuurfonds Gabriëlle Siroen
Rode Kruis Gerrie Dijkink

In de weken vóór de gezamenlijke collecte wordt u verder 
geïnformeerd over de precieze data van de collecte. U ont
vangt dan weer een collecteenveloppe in de bus, die later 
door een van de collectanten bij u wordt opgehaald. 

Mocht u willen helpen bij (het organiseren van) deze 
 collecte, dan kunt u dat aangeven bij één van bovenstaande 
personen. Vele handen maken licht werk!

Wij zien weer uit naar een geslaagde gezamenlijke Goede 
doelenweek! 

Namens de deelnemende goede doelen,
Hanneke Peperkamp

DE ROMMELMARKT:
ZONDAG 8 JULI
Al bijna 25 jaar organiseert het Gasselse Schuttersgilde  
St. Jan een rommelmarkt. 

Was het in de beginjaren een kleine rommelmarkt met  enkele 
kramen op het plein, nu is het uitgegroeid tot het grootste 
festijn in Gassel met op het Julianaplein de Rommel markt 
en in de straten van Schaarweg, St. Jansvoort, Nieuweweg 
en Gentstraat een keur van marktkramen met verschillende 
snuisterijen. 
Ook de aanwonenden van genoemde straten gebruiken 
deze dag om hun overtollige spullen aan de man (of vrouw) 
te brengen. Niet alleen mensen uit Gassel, maar ook die van 
ver daarbuiten, weten hun weg te vinden naar de Rommel
markt. 

Waarom? Gezellig, leuk van opzet, goedkoop, hoor je de 
mensen zeggen als je een rondje maakt over de markt. De 
een vindt er een extra stukje voor zijn verzameling, de ander 
een onderdeel voor een kapotte machine, weer een ander 
alleen maar een hebbedingetje. Wanneer je de mensen weer 
naar huis ziet gaan, zijn er maar weinigen die niets onder de 
arm mee naar huis dragen. 

Ook dit jaar zijn we al met de voorbereidingen bezig. Het lijkt 
misschien nog ver weg, maar op zaterdag 16 juni a.s. halen we 
weer de spullen op. Bruikbare en te verkopen spullen nemen 
we mee en worden gesorteerd, zodat we deze op zondag 8 
juli kunnen uitstallen in onze kramen op het Julianaplein. 

De Rommelmarkt, een niet te missen aktiviteit voor  Gassel. 
Gezellig voor de Gasselnaren om een rondje over de markt 
te maken, gezellig ook voor de mensen achter de  kramen. 
Al handelend de beste prijs om een glas of puzzel te 
 bemachtigen. 

Regelmatig krijgen we de vraag of men ons mag meehelpen 
op de rommelmarkt. Dat kan. Laat het ons weten via email 
rommelmarkt@gildegassel.nl of tel. 0652583085. 

Tot ziens op de Rommelmarkt.
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LENTE
KRIEBELS 
De lente is gearriveerd en daarmee ook de 
lente kriebels. Dat betekent bij Harmonie Meer 
Vreugd weer de hoogste tijd voor een concert.

Na het grote succes van de Nieuwjaarsreceptie 
zijn we al weer wekenlang aan het repeteren 
voor ons Voorjaarsconcert. Dit concert doen 
we niet alleen, het wordt een uitwisselings
concert.

Uit de Mortel komt Fanfare St. Lucia naar 
 Gassel om samen met ons een mooi concert 
neer te zetten. En, misschien omdat we lente
kriebels hebben, is de entree gratis.

Evenement: 
Voorjaarsconcert

Wanneer:  
Zaterdag 14 april 
aanvang 20.00 uur 
(zaal open 19.30 uur)

Waar:   
De Viersprong, Gassel

Entree: 
Gratis

ADVERTEREN  
IN HET GASSELS NIEUWS
Het vorige nummer van het Gassels Nieuws is voor de 
 eerste keer opengesteld voor het plaatsen van al dan niet 
 commerciële advertenties. Dit om de kosten binnen de 
perken te kunnen houden voor de 3 uitgevende stichtingen 
(Viersprong, Turp en Dorpsraad). 
Het ontwerpen, drukken en verspreiden van het Gassels 
Nieuws is voor 2018 in de huidige vorm gegarandeerd, maar 
in de toekomst zal het Gassels Nieuws zichzelf moeten zien 
te onderhouden middels advertentieinkomsten. 

Voor particulieren en nietcommerciële doeleinden  willen 
we dit echter wel betaalbaar houden; onderstaand nog 
éénmaal de tarieven voor het plaatsen van een éénmalige 
advertentie danwel een periodieke vermelding van uw eve
nement, bijeenkomst of andere actie. 

Ook commerciële adverteerders willen we graag aan het 
Gassels Nieuws binden. Indien er voldoende  adverteerders 
de toegevoegde waarde van het Gassels Nieuws zullen 
 weten te vinden kunnen we ook voor 2019 en verder zorgen 
voor een kwalitatief hoogstaand en informatief blad, waarin 
iedere Gasselnaar graag leest over hetgeen in de afgelopen 
periode heeft plaatsgevonden danwel welke evenementen 
de komende maanden op de agenda staan. 

Tevens willen we de mogelijkheid openen om een abon
nement op het Gassels Nieuws mogelijk te maken. Voor 
een vast bedrag van € 25, ontvangt u dan 4 nummers van 
het Gassels Nieuws in de bus; met name bedoeld voor 
 geïnteresseerden die wel graag op de hoogte willen blijven 
van wat er speelt in Gassel, maar niet woonachtig zijn in ons 
 prachtige dorp.

Omvang Commercieel Nietcommercieel

Jaar
abonnement Eenmalig Jaar

abonnement Eenmalig

1/1 € 250, € 75, € 150, € 50,

1/2 € 150, € 50, € 75, € 25,

1/4 € 100, € 35, € 37,50 € 12,50

Geen BTW van toepassing!
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STAND VAN ZAKEN 
LVCNET
Door Lars van Peij, ambassadeur van LVCNET, 
is tijdens de algemene ledenvergadering van de 
Verbinding een uiteenzetting gegeven over de 
status van LVCNET. Wat is nu definitief bekend.

De werkplanning 
Aanleg glasvezel inclusief voorbereidingen per 
gemeente is:
Sint Anthonis: mei 2018  maart 2019
Boxmeer:  juli 2018  augustus 2019
Cuijk:  februari 2019  februari 2020
Grave:  mei 2019  februari 2020
Mill en Sint Hubert: juli 2019  maart 2020

Bij navraag gaf LVCNET aan, dat nog niet bekend is 
wanneer de kern en het buitengebied van  Gassel 
aan de beurt zijn. Waarschijnlijk ergens tussen 
februari 2019 en maart 2020.16 maart 2018 is op 
Tongelaar de eerste schop de grond in gegaan!

Gratis in het buitengebied
De eerdergenoemde bijdrage voor het buiten
gebied komt te vervallen. Ook in het buiten gebied 
wordt glasvezel gratis aangelegd. Alle inwoners 
van het Land van Cuijk krijgen tot in de meterkast 
een gratis aansluiting. Deze wordt  alleen geacti
veerd wanneer er een abonnement wordt afge
sloten met een van de internet providers waar
mee wordt samengewerkt.

Komen  er  nog  informatieavonden  in  Gassel  of 
ergens anders in het Land van Cuijk?
Ja, voordat de graafmachines beginnen, komt er 
nog een informatieavond in Gassel. Meer infor
matie volgt zodra er een datum bekend is.

Voor degene die zich reeds hebben  ingeschreven, 
maar nu toch nog voor een andere provider  willen 
kiezen; Kan dat?
De inschrijving is gedurende 1 jaar gekoppeld aan 
de provider. Dus men mag nu switchen!

Aanmelding Gassel
58% van de woningen in Gassel is aangemeld. 

Jan Schraven
Secr. De Verbinding

GROENVOORZIENING
Regelmatig voert het bestuur van de Dorpsraad over
leg met de gemeente Grave over het onderhouden van 
de  gemeentelijke groenstroken in het dorp en overige 
 gebieden die openbaar toegankelijk zijn, zoals de gemeente
lijke begraafplaats en het Gassels Bos. 

Ingaande 2018 wil de gemeente Grave samen met de buurt
schappen danwel buurtverenigingen starten met een pilot 
om zelf het onderhoud van groenstroken in eigen beheer 
te nemen, dit levert dan vervolgens ook nog eens een leuke 
bijdrage op aan de kas van de betreffende buurtvereniging!

 In Gassel zijn er een beperkt aantal groenstroken aanwezig; 
indien een buurtvereniging bereid wordt gevonden wordt 
hiervoor een overeenkomst gesloten tussen de  gemeente 
en de buurtvereniging. De buurtvereniging ontvangt een 
jaarlijkse bijdrage van 70% van hetgeen de gemeente 
zelf als kostenplaatje kent voor het onderhouden van de 
 betreffende groenstrook.
Mocht de gemeente op enig moment ervaren dat het 
onder houd van de groenstrook niet (meer) voldoet aan het 
overeengekomen onderhoudsniveau dan kan de gemeente 
de overeenkomst weer terugdraaien. 

De eerste pilots zijn inmiddels gestart in de woonwijken van 
Grave, in de loop van 2018 zullen ook de mogelijkheden in 
Gassel nader worden bekeken. 

Indien u belangstelling heeft als buurtvereniging om het 
onderhoud van een groenstrook in uw eigen buurt in eigen 
beheer te gaan nemen kunt u hiervoor contact opnemen 
met Jan van Laarhoven. Tevens is Jan contactpersoon voor 
de jaarlijkse opschoondag van het Gassels bos, die ieder jaar 
in het najaar plaatsvindt en waarvoor altijd wel vrijwilligers 
gebruikt kunnen worden.
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KERKENVISIE
In februari is het bestuur van de Dorpsraad aan geschoven bij 
een bijeenkomst die vanuit de gemeente Grave is georgani
seerd om verder na te denken over de toekomst van de 
 kerken in alle kerkdorpen van Grave. 
De uitslag van het overleg was verrassend; vanuit het kerk
bestuur werd te kennen gegeven dat de komende 5 jaar 
 voldoende middelen aanwezig zijn om de kerk in zijn huidige 
vorm te handhaven vanuit het Bisdom. 
Een alternatieve invulling van de kerk is dan ook de komende 
jaren nog niet aan de orde. Wij blijven dit uiteraard volgen; 
de kerk als markant en herkenbaar gebouw midden in het 
dorp vervult immers een belangrijke bijeenkomstfunctie 
en als deze om welke reden dan ook vanuit het Bisdom aan 
de eredienst zou worden onttrokken op termijn willen we 
graag tijdig kunnen meedenken over een mogelijke goede 
alternatieve aanwending van het gebouw.

KONINKLIJK HUIS BLIJFT 
ONTWIKKELINGEN  
IN GASSEL VOLGEN
Het bestuur van de dorpsservicewinkel blijft contacten 
houden met het Koninklijk Huis. In februari is het bestuur 
gevraagd informatie te verstrekken over de diverse ont
wikkelingen in ons dorp. 

De persoonlijk adviseur van de Koning, mevrouw P.  Zaaijer, 
is zich aan het oriënteren wat er nog meer in Nederland 
gebeurt in de vorm van coöperatieve inzet door dorps
bewoners (zoals glasvezel coöperaties, dorpsmolens, 
 energie coöperaties, dorps coöperaties, zorg coöperaties 
etc. 

Tijdens de gesprekken gaf ze aan nog steeds heel goede 
 herinneringen te bewaren aan het bezoek in Gassel. Ze zijn 
nog steeds onder de indruk van de energie en eigen kracht 
die er in Gassel zit en dat ze in de praktijk nog niet vaak zulke 
energieke dorpen hebben bezocht. 

Gassel heeft dus zeker een hele goeie indruk achtergelaten 
in Paleis Noordeinde.

TV EDOS
AANKONDIGING
1978, het jaar dat de eerste strip van Garfield 
uitkomt, dat de Efteling zijn eerste echte grote 
attractie “het Spookslot” opent, dat de eerste 
glasbakken in Nederland worden geplaatst, 
dat Nederland de finale van het WK voetbal 
 verliest en dat de film Grease uitkomt. Maar 
1978 is ook het jaar dat Tennisvereniging EDOS 
wordt opgericht. 

Nu, 40 jaar later, is TV EDOS nog steeds een 
actieve en gezellige vereniging met een  stabiel 
aantal leden, een aantal competitieteams, 
een mooi complex, met fanatieke vrijwilligers, 
 drukbezochte trainingen en natuurlijk  Trope 
Ope, het open toernooi dat na 10 jaar nog 
steeds populair is bij tennissers uit de hele 
 regio. Een vereniging waar we trots op mogen 
zijn!

Een mijlpaal die het bestuur van TV EDOS niet 
ongemerkt voorbij wil laten gaan. Op zaterdag 
15 september zal dit groots gevierd worden 
met een afwisselend programma.

Om 15.00 uur zal gestart worden met de 
 belevenis “Mysterie van Gassel” (max. 3 uur).
 Om 19.00 uur kan men tijdens een receptie het 
bestuur feliciteren met het 40jarig bestaan.
Om 20.00 uur zullen, voordat de feestavond 
kan losbarsten, eerst het Mysterie worden ont
huld en de winnaars bekendgemaakt. 

Wil je meedoen aan het “Mysterie van Gassel”? 
De zoektocht zal plaatsvinden in het Centrum 
van Gassel. Denk jij samen met je team het 
 Mysterie te kunnen ontrafelen? Stel dan een 
team van speurneuzen samen (46  personen) 
en geef jezelf op via mysterievangassel@ 
hotmail.com. Het inschrijfgeld is € 15, per team 
(incl. 1 consumptie p.p.). Eventuele vragen 
 kunnen ook via dit emailadres worden gesteld. 

We zien jullie graag op 15 september. 
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ADVERTEREN
IN GASSELS NIEUWS?
Kosten niet commerciële advertenties  
voor verenigingen en stichtingen in Gassel 
U kunt de plaatsbare advertenties aanleveren vóór de 15e van  
de laatste maand van het kwartaal (zie afmetingen hieronder)

De kosten hiervoor bedragen
Hele pagina  € 150,= voor heel jaar of € 50,= per nummer
Halve pagina  € 75,= voor heel jaar of € 25,= per nummer
Kwart pagina € 37,50 voor heel jaar of € 12,50 per nummer 
 Prijzen zijn excl. BTW

Commerciële advertenties
U kunt plaatsbare advertenties aanleveren op het juiste formaat  
vóór de 15e van de laatste maand van het kwartaal. 

De kosten hiervoor bedragen 
Hele pagina  210 x 297 mm + 3 mm rondom  

€ 250,= voor heel jaar: 4 nummers 

Halve pagina  200 x 142 mm 
€ 150,= voor heel jaar: 4 nummers 

Kwart pagina 98 x 142 mm  
 € 100,= voor heel jaar: 4 nummers
 Prijzen zijn excl. BTW

U ontvangt hiervoor een factuur.

Redactie Gassels Nieuws

Lieve mensen,
Wij willen iedereen hartelijk danken  

voor de aanwezigheid bij de avondwake  
en de crematie, de vele bloemen en kaarten  

en alle steun en medeleven na het overlijden van

Jan Josemanders
papa en opa

Het heeft ons erg goed gedaan dat jullie er voor ons 
waren. Mede dankzij jullie hebben wij hem een heel 

mooi afscheid kunnen geven.

Annie Josemanders 
Maikel, Brenda, Huub en Tjeu

Karin, Riny, Dani en Joni

DANKBETUIGING



NL DOET
DORPSSERVICEWINKEL GASSEL  
EN DORPSBELANGEN GASSEL
Vrijdag 9 en zaterdag 10 maart  stonden in het teken van NL 
DOET, de landelijke vrijwilligerswerk dagen. Ook de Dorpsser
vicewinkel en de Stichting Dorpsbelangen deden hieraan mee. 
Met wel twee groepen vrijwilligers was het vrijdag een drukke en 
gezellige  ‘bende’ in de dorpsservicewinkel en op het  Julianaplein.

De Dorpsservicewinkel had een klus aangeboden op de site van 
NL DOET: het schoonmaken van de winkel zowel aan de binnen 
als de buitenzijde. 
Dorpsbelangen – vallend onder hetzelfde bestuur als de Stich
ting Dorpsservicewinkel – had zich aangemeld op de site van NL 
Doet: Onderhoud aan het Julianaplein. Dit om ons Juliana plein 
een keer goed schoon te vegen en te blazen, omdat we van me
ning zijn dat dit plein ook een visitekaartje van ons dorp moet 
zijn.
Voor het schoonmaakonderhoud van de winkel hadden zich 
twaalf  personen aangemeld en voor de klus op het  Julianaplein 
vijf. 

Voor beide klussen konden we dit jaar weer nieuwe vrijwilligers 
ver welkomen, te weten Annie Josemanders, Guus Stegers en 
Noah den Toom.

Om 09.00 uur werd gestart met een kop koffie en werden de ta

ken onderling verdeeld. Na flink aan de slag te zijn gegaan, vliegt 
de tijd en om 10.30 uur stond de koffie klaar met een heerlijke 
lekkernij van bakker Bongaards. Om 12.00 uur werd een grote 
pauze gehouden, zorgde bakker Bongaards voor een heerlijke 
lunch en volgde een gezellig samenzijn tot 13.00 uur.

Vanaf 13.00 uur werd flink door gewerkt tot alle werkzaamheden 
gereed waren en kon worden vast gesteld, dat zowel het pand als 
het Julianaplein met bijbehorende Jeu de Boules banen er weer 
als een plaatje uitzagen. 

Om 16.00 uur is in de Cafetaria/  Pizzeria een drankje genuttigd 
en om 16.30 uur werd eenieder door de uitbater van de Cafeta
ria Harun Ozcan voorzien van een heerlijk frietje en een lekkere 
snack. De partners van de vrijwilligers waren eveneens aanwezig 
om de dag af te sluiten. Met dit mooie resultaat kunnen we zeg
gen: Op naar NL DOET 2019. 

Voor meer foto’s zie onze website www.gasselcentraal.nl

Bestuur, 
Stichting Dorpsservicewinkel Gassel en Stichting Dorpsbelan
gen Gassel

Gassels Nieuws  januari 2018    11



INFORMATIEBROCHURE 
GASSEL
Speciaal voor nieuwe inwoners, maar als start 
ook voor een ieder die al in Gassel woont, heeft 
de Dorpsraad Gassel een Introductieboekje 
ontwikkeld. 

In dit boekje staan alle organisaties,  ver  enig 
 ingen, stichtingen en bedrijven met hun  adres 
en  contactgegevens opgenomen, zodat een 
compleet beeld wordt gegeven van alles wat er 
te doen is in Gassel. Thans wordt bekeken of dit 
boekje in samenspraak met de Bosrakkers kan 
gaan samenvallen met het bekende telefoon
boekje van Gassel; nieuws hierover volgt. 

Voor het ontwerp en de drukkosten is een 
subsidie aanvraag lopende bij de gemeente 
 Grave, zodat middels een Stimuleringssubsidie 
de productiekosten kunnen worden gedekt. 
Wij hopen dat het budget van de gemeente 
hiervoor voldoende zal zijn, zodat we  spoedig 
 kunnen  besluiten om het boekje te laten 
 drukken. 

Met de gemeente Grave zijn inmiddels 
 afspraken gemaakt dat zij dit boekje mee 
zenden  tezamen met een gemeentelijk 
informatie pakket aan  nieuwe inwoners. Het 
bestaande boekje van de gemeente bevat 
 momenteel  nagenoeg  alleen  informatie over 
Grave zelf; voor nieuwe in woners van Gassel 
dus een waarde volle aanvulling als ze met dit 
boekje ineens op de hoogte worden  gesteld van 
alle in Gassel actief zijnde organi saties!

HIGHLAND GAMES 
GASSEL # 2 
Pinksterzondag 20 mei 
“De strijd voor jong & oud” zet zich in 2018 voort !!!

U heeft het vorig jaar bijna niet kunnen missen… De eerste editie van 
de Highland Games in Gassel. En wat voor een editie! 

Een groot deelnemersveld, bestaande uit enthousiaste teams uit 
de regio. Mannen en vrouwen, ouderen en jongeren; elk geslacht 
en bijna iedere generatie was ruimschoots vertegenwoordigd en 
 vermaakte zich opperbest met de Schotse spelen. Ook de aan
wezige jonge kinderen konden hun energie kwijt, doordat er voor 
hen óók van alles was georganiseerd. De zonovergoten dag werd 
nog eens extra succesvol, toen duidelijk werd dat ook de mensen die 
niet deelnamen aan de spelen, de weg naar het evenemententerrein 
in groten getale hadden gevonden. Gezamenlijk werd er tussendoor 
onder het genot van een hapje en een drankje flink genoten van 
twee lokale pauzeacts, te weten een spannende roofvogelshow en 
een prachtige paardenshow. De aanwezige dj’s zorgden daarnaast 
uiteraard voor de juiste muzikale toevoeging op het juiste moment. 
Kortom, een zéér geslaagde dag waar in de weken die volgden nog 
lang met lof over werd nagepraat.

Inmiddels zijn we alweer bijna driekwart jaar verder. En de organi
satie van de Highland Games heeft in die periode niet stilgezeten. In 
tegendeel. Vrijwel direct na afloop werd er al overlegd over wat nóg 
beter had gekund en wat er bij een volgende editie nog zou kunnen 
worden toegevoegd aan de spelen. Deze hersenspinsels uit 2017 
krijgen inmiddels steeds meer vorm in 2018. Want één ding is zeker: 
de Highland Games krijgen een vervolg, en wel op Pinksterzondag 
20 mei. Houdt u deze datum maar alvast vrij!

Door middel van deze berichtgeving willen wij uiteraard nog meer 
bekendheid geven aan de Highland Games. Maar ook nog eens aan 
de mensen die er (spijtig genoeg) vorig jaar niet bij waren, uitleggen 
wat die Gasselse versie van de Schotse Hoogland Spelen inhoudt. 

Vooropgesteld: het betreft een familieevenement. Dus vrees niet 
als u wat ouder bent en bijvoorbeeld een zwakke knie heeft. Of 
 wanneer je net 15 bent geworden en denkt nog niet over de juiste 
hoeveelheid spierballen te beschikken. De Highland Games van 
 Gassel zijn er namelijk voor zowel mannen als vrouwen, en zowel 
voor jong als oud. Het is dus niet alleen een sportieve uitdaging, 
maar ook een waarbij een zeker denkvermogen wordt gevraagd. 
Pure kracht en atletisch vermogen zijn bij sommige onder delen 
 natuurlijk uitermate handig, maar bij andere onderdelen zijn 
 techniek en tactisch inzicht juist de kwaliteiten waarmee punten 
zullen worden behaald om de felbegeerde Marc Peters bokaal aan 
het eind van de dag in ontvangst te kunnen nemen. 

Mocht u na deze uitleg toch nog twijfelen om deel te gaan nemen, 
kijk dan eens op onze Facebookpagina (Highland Games Gassel). U 
vindt daar foto’s en video’s van afgelopen jaar die een goed beeld 
geven van wat u heeft gemist. Tevens wordt hier het laatste nieuws 
over het evenement getoond, en wordt informatie verstrekt over 
hoe men zich kan inschrijven. 
Wij zien ernaar uit mekaar te treffen op Pinksterzondag 20 mei, op 
het terrein aan de Molenakker. We wensen u alvast heel veel deel
nemend of anders zeker veel kijkplezier bij de volgende editie van 
de Highland Games Gassel! 

12    Gassels Nieuws  januari 2018



WELKOMSTBORDEN
GASSEL
Het bestuur van de Dorpsservicewinkel is na 
overleg met de Dorpsraad Gassel in gesprek 
gegaan met de dorpsraden van Escharen 
en Velp over welkomstborden voor de drie 
 dorpen. Het doel van de eerste gesprekken die 
hebben plaatsgevonden, is te bereiken dat we 
dezelfde wensen en keuze hebben om op deze 
manier bij aanschaf van deze borden de kosten 
te kunnen drukken. Ieder dorp wil graag drie 
welkomstborden op zijn invalswegen  plaatsen, 
wil ze graag uitgevoerd zien in fullcolour en 
met de mogelijkheid ze digitaal van tekst te 
kunnen verwisselen. Heel simpel uitgelegd: 
een grootste maat tvscherm, waterdicht, op 
zonne energie en op afstand van tekst te ver
wisselen. Qua uitstraling mogen alle borden 
voor de drie dorpen hetzelfde zijn. 

Het is alweer even geleden sinds de laatste 
 update, maar de ambtelijke molens malen 
vaak minder snel dat wat de aanvragers willen. 
Dat is nu eenmaal niet anders. Desalniette
min  blijven de commissieleden de voortgang 
van het  project volgen. Alle afdelingen van 
de  gemeente die hierover hun visie moeten 
 geven, hebben naar ons dossier gekeken. Hun 
advies aan het college van B&W zal dan ook 
 positief zijn. 

De gemeente is bereid medewerking te ver
lenen. Daar zijn echter nog wel twee voor
waarden aan verbonden: 
1) De stroomvoorziening en 2) de financiële 
bijdrage. Voor zover bekend is de  gemeente 
bereid de gehele financiële bijdrage voor haar 
rekening te nemen, op voorwaarde dat de 
commissie ook van haar kant de aangegeven 
bedragen bij elkaar krijgt. Dit betekent dat 
we dus eerst de andere financiële middelen 
 dienen binnen te halen alvorens de gemeente 
akkoord gaat met het doen van haar bijdrage. 
De verwachting is dat het advies van de ambte
naren uiterlijk 19 maart 2018 is aangeboden bij 
het college. I.v.m. de deadline van deze nieuws
brief kunnen wij verdere informatie nog niet 
verstrekken. 

Word dus vervolgd!

OUDPAPIER 
 

Jeugdvereniging De Bosrakkers verzorgt in Gassel  
de maandelijkse papierinzameling ( 3e zaterdag ). 

U kunt Uw oud papier brengen van 08.30 tot 11.30 uur.  

Kom op tijd, want vol is vol. 
Er mag NIET buiten de containers gelost worden!! 

De data voor de papierinzameling voor 2017-2018 zijn: 

 

 

wk 50 16 december 2017    
      
wk 03 20 januari 2018 wk 28 21 juli 2018 
wk 07 17 februari 2018 wk 33 18 augustus 2018 
wk 11 17 maart 2018 wk 37 15 september 2018 
wk 15 21 april 2018 wk 42 20 oktober 2018 
wk 20 19 mei 2018 wk 46 17 november 2018 
wk 24 16 juni 2018 wk 50 15 december 2018 
      

OUD
PAPIER
Jeugdvereniging De Bosrakkers verzorgt in Gassel de 
 maandelijkse papierinzameling ( 3e zaterdag ).

U kunt Uw oud papier brengen van 08.30 tot 11.30 uur. Kom 
op tijd, want vol is vol. Er mag NIET buiten de containers 
 gelost worden!!

De data voor de papierinzameling voor 2018 zijn
wk 15 21 april
wk 20 19 mei
wk 24 16 juni
wk 28 21 juli
wk 33 18 augustus
wk 37 15 september
wk 42 20 oktober
wk 46 17 november
wk 50 15 december

OPEN DAG
SCHUTTERSGILDE ST. JAN
ZATERDAG 28 APRIL
 
Tijdens de fietstocht “Gassel groet Gassel” is ook het 
 Schuttersgilde een van de bedrijven/verenigingen die een 
open dag houdt. 

Wij als gilde willen graag alle inwoners bij ons een kijkje  laten 
nemen. Men kan kennismaken met een stuk historie en met 
de huidige activiteiten. Ook is er het kruisboogschieten, 
geweerschieten, buksschieten, vendelen en trommelen te 
zien. 

Natuurlijk zijn niet alleen zij die deelnemen aan de fiets
tocht welkom in ons gildegebouw. Een mooie gelegen
heid om  kennis te maken met het gilde en met de  culturele 
 historische activiteiten voor jong en oud. Iedereen uit  Gassel 
is van  harte welkom voor een kopje koffie en een praatje in 
ons  gildegebouw, gelegen aan de Molenakker 12 in Gassel. 
Vanaf 12 uur tot 17 uur zal de open dag plaatsvinden. 
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LEZING
GASSELS HEEM
Zoals elk jaar organiseert Gassels Heem weer een 
 interessante lezing. Op 21 april om 14.00 uur zal Jan 
Nillesen de lezing: “Gassel, dorp tussen Maas en 
 Beerse Overlaat” verzorgen. 
Voor de Vrienden van Gassels Heem is de entree 
 gratis, alle andere belangstellenden betalen drie euro. 
De  locatie is, zoals gewoonlijk, De Viersprong.

OPROEP VAN
GASSELS HEEM
Zoals u inmiddels allemaal zult weten, is een werkgroep van 
 Gassels Heem drukdoende met de voorbereidingen van een 
 tentoonstelling over de “Gasselse Ondernemers”.
Vanuit deze werkgroep een laatste oproep. Wij zijn nog steeds op 
zoek naar o.a. informatie, anekdotes, documentatie en foto’s van 
en over oud Gasselse ondernemers.

Er is inmiddels alweer een nieuwe werkgroep gestart met het 
voorbereiden van onze volgende tentoonstelling met als onder
werp: “50 jaar Gasselse crèche”.

Waar zijn we naar op zoek?
Allereerst natuurlijk naar foto’s: zowel individueel als groeps
foto’s. Verder willen we de tentoonstelling aankleden met plak
boeken die de peuters gedurende de crècheperiode maakten, 
knutselwerkjes en filmpjes, die er ongetwijfeld zijn.

We zijn vooral op zoek naar herinneringen uit de beginperiode.
Met Maria Willems kunt u contact opnemen over alles wat 
 belangrijk is voor de Gasselse crèchetentoonstelling.

U kunt ook foto’s doorsturen naar haar mailadres:  
j.a.a.willems@hetnet.nl

Vanwege de bruikbaarheid van de foto’s moeten ze wel met een 
resolutie van 600 dpi worden afgedrukt. U mag ook bij haar thuis 
foto’s laten scannen, uiteraard blijft de originele foto in uw bezit. 

Het Gassels Heem doet meer dan alleen maar tentoonstellingen 
organiseren. Zo wordt er regelmatig gevraagd naar informatie 
over een bepaald onderwerp.

Om onze collectie uit te breiden, willen we het volgende vragen:
Heeft u nog een oud fotoalbum waar Gasselse gebeurtenissen, 
evenementen, oude familiefoto’s, jubilarissen, feestjes van ver
enigingen, woningen e.d. in staan en die u met ons wilt delen, dan 
horen wij dat graag.
Zo zijn we ook nog op zoek naar foto’s van personen die een 
 koninklijke of pauselijke onderscheiding ontvangen hebben. Ook 
schoolfoto’s van de laatste 8 jaren, of trouwfoto’s en 50 jarige 
huwelijken die bij ons nog niet op de tentoonstelling te zien 
zijn geweest. Daarbij verzamelen we geboortekaartjes, trouw
kaarten, jubileum kaarten, rouwbrieven, rouwadvertenties en 
bidprentjes.

Het doorsturen van informatie, foto’s e.d. kan naar ons mailadres 
gasselsheem@hotmail.com of naar maria.smits126@gmail.com.
Zorg met doormailen van foto’s voor een hoge resolutie, want 
het zou jammer zijn als ze niet kunnen worden gebruikt om af te 
drukken. Wilt u het laten scannen, maak dan een afspraak met 
Maria SmitsRutten. 

Vaak komen mensen bij het opruimen van een huis van alles 
 tegen en hebben ze de neiging om al die oude spullen weg te 
gooien. Denk daarbij ook aan onze heemkunde.
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DORPSENQUÊTE 
GASSEL
De Dorpsraad Gassel is benieuwd naar uw 
mening; wat gaat er goed in Gassel, waar zijn 
er nog punten ter verbetering en waar zijn 
nieuwe beleidsterreinen te vinden voor de 
Dorpsraad. Ook zijn we als Dorpsraad uite
raard benieuwd naar hoe u ons functioneren 
ervaart. 

Reden om na de laatst gehouden dorpsraad
pleging van 2012 in het kader van de IDop 
over te gaan tot een dorpsbrede enquête. 
U zult tezamen met dit Gassels Nieuws een 
enquête aantreffen, waarvan we hopen dat u 
een paar minuten tijd wilt besteden om ons 
als bestuur meer inzicht te verschaffen in 
wat u belangrijk vindt voor ons dorp. 

Naast een aantal vragen over de Dorpsraad 
zelf en over de door haar georganiseerde 
 activiteiten is er ruimte om suggesties te 
doen. 
De doelstelling van de Dorpsraad is immers 
om de belangen van u als inwoner van Gassel 
te dienen en zorg te dragen voor het leefbaar 
houden van het dorp. 

Hoewel de (financiële) middelen van de 
Dorpsraad beperkt zijn willen we ons graag 
inzetten richting politiek en andere instan
ties om zaken die u als inwoner van belang 
acht voor het dorp op de agenda te plaatsen 
en daadwerkelijk te realiseren. 

Wij hopen dan ook op een mooi percen tage 
inzenders, zodat wij de resultaten van de 
 enquête kunnen gebruiken om nieuw beleid 
voor 2018 en verder te ontwikkelen en vorm 
te geven, waarbij we dan tevens weten dat 
hetgeen wij organiseren aansluit bij de vraag 
vanuit u als dorpsbewoner.

ROCK
IN GASSEL!
Een aantal Gasselse (rock)muziekliefhebbers hebben al 
 jaren het idee om in Gassel een muziekavondje met  (stevige) 
rockmuziek te organiseren. Dit gaat er nu eindelijk van 
 komen en wel op het Julianaplein op zaterdag 16 juni.

Er spelen een drietal bands met onder meer een Gasselse 
muzikant in hun gelederen. De bands die op het podium hun 
muzikale nootje zullen bijdragen, zijn de volgende:

“Black Solid” is een pop en rockcoverband uit het oosten 
van Brabant. Deze 5tallige formatie, bestaande uit drum, 
bas, 2x gitaar en zangeres, speelt met veel enthousiasme 
muziek uit de laatste vijf decennia. Zoals nummers van Jimi 
Hendrix tot The Cranberries en van Anouk tot Van Halen. 
“Black Solid” staat garant voor een optreden met lekkere 
rockmuziek, plezier maken en gewoon genieten van de hits 
die voorbijkomen.

“Monkey Fingers” komt uit de regio Cuijk/Grave/ Nijmegen 
en natuurlijk Gassel. Ramon Thijssen neemt hierbij het 
drumwerk voor zijn rekening. Naast een breed repertoire 
aan eigen nummers, spelen ze ook graag covers van diverse 
soorten bands. Denk aan Bowie, Steppenwolf, The Beatles, 
Queens of the Stone Age, The Red Hot Chili Peppers en The 
Golden Earring. Ze zoeken interactie met het publiek door 
middel van een energieke en dynamische show.
 
“Warning” deze band heeft zijn roots in Langeboom. Het is 
al 40 jaar een vriendengroep die in de zeventiger jaren in de 
regio veel optredens verzorgde. Na lange tijd veelal  alleen 
gerepeteerd te hebben, begon het bij de mannen enige 
 jaren geleden toch weer te kriebelen. Ze zijn dus weer on 
tour! Hun repertoire betreft voor het grootste deel muziek 
uit de oude doos. Zoals nummers van de Moody Blues, Bad 
 Company, Living Blues, The Doors, CCR.

We hopen er met z`n allen een gezellige rockmuziekavond 
van te maken!!

De organisatie: ROCK IN GASSEL
Contact:  Jo en Marij Hendriks 

joenmarij@home.nl 
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HET TEAM:FIT VAN VV GASSEL
INT RODUCEERT  
DE GEZONDE SPORTKANTINE
In de gemeente Grave vinden  allerlei 
mooie initiatieven plaats als het gaat 
over een gezonde leefstijl van en leef
omgeving voor de Graafse jeugd. 
Ook VV Gassel draagt daar op een 
bijzondere wijze een steentje aan bij. 
De voetbal vereniging uit Gassel is 
vanaf 2016 vol aan de slag gegaan om 
de kantine ‘gezonder’ te maken. Ze 
 zochten daarvoor de samenwerking 
met verschillende lokale bedrijven, 
de  gemeente Grave, Team:Fit (voor
heen de Gezonde Sportkantine) en 
 Jongeren Op Gezond Gewicht  Grave. 
Nu,  bijna twee jaar later, is die samen
werking uitgegroeid tot iets heel 
moois. 

Cor van Boekel van VV Gassel: ‘Voor
heen stonden er op donderdagavond 
na de training bakjes met nootjes en 
pinda’s op tafel. Nu zijn dat schaaltjes 
met groente, die ook op gaan. Dus 
dan kun je er maar beter iets ‘gezonds’ 
neerzetten. We krijgen veel goed 
 reacties van leden’. 

Samenwerking
De samenwerking bestaat uit een 
 stukje sponsoring en een stukje 
onder steuning. De lokale bedrijven 
 sponsoren in de vorm van voedings
middelen, zoals eieren door kippen
berderij Verenhof, broodjes door 
Bakkerij Bongaards, appels door Land
winkel van Wagenberg en groente 
door de Albert Heijn Grave. Daarnaast 
voorziet Gemmie Raemakers van AVB 
Grave de vereniging van advies op het 
gebied van gezonde voeding en biedt 
de gemeente Grave ondersteuning 
doormiddel van een JOGG  Regisseur. 

Wethouder Jeroen Joon: ‘Dit is 
 prachtig! In deze regio is VV Gassel 
voorloper op dit gebied. Het is ont
zettend mooi om te zien dat al deze 
partijen samenwerken. Alleen dan 

heeft een gezondere sportkantine 
kans van slagen. Het is de bedoeling 
om iets extra’s aan te bieden in de 
 kantine, een gezond alternatief. Niet 
om iets weg te halen’.

Gezond aanbod
Het aanbod van de vereniging is in
middels uitgebreid naar onder  andere 
op zondag schaaltjes groente en 
water kannen op tafel, op zaterdag 
schaaltjes gesneden appel voor de 
 kinderen, gezonde broodjes, zelf
gemaakte soep en ‘sportwater’ als 
alternatief voor AA Drink. Gemmie 
Raemakers: ‘We willen het bier en het 
broodje kroket ook niet weghalen, 
maar gewoon een ander aanbod erbij 
zetten. Alleen dan werkt het’. 

VV Gassel is de eerste vereniging in de 
gemeente Grave die is aange sloten bij 
Jongeren Op Gezond Gewicht  Grave 
en zich via Team:Fit inzet om de sport
kantine weer gezonder te  maken. 
Wethouder Jeroen Joon: ‘Ik zou het 
 geweldig vinden als meer verenig
ingen in de gemeente zich aansluiten 
bij JOGG Grave. Des te meer partijen 
zich aansluiten, des te meer kinderen 
we kunnen bereiken’. 

JOGG
‘Jongeren Op Gezond Gewicht’ (JOGG)  
is een Nederlandse stichting die zich 
inzet om gezond eten en voldoende 
bewegen voor jongeren van 0 tot en 
met 18 jaar gemakkelijk en aantrekke
lijk te maken. De gemeente Grave is 
aangesloten bij deze stichting en werkt 
onder de JOGGparaplu, met alle lo
kale partijen in de wijk,  samen aan 
meer aandacht voor voeding, sport 
en beweging. JOGG stimuleert en cre
eert een gezonde omgeving op plek
ken waar kinderen en jongeren veel 
 komen, zoals school, sport en werk’.

BROODJE KROKET 
VERSUS BROODJE 
GEZOND.
Er bestaan verschillende meningen over wat 
nu gezonder is, het broodje kroket of het 
broodje gezond. 
Maar mijn vraag is dan, waar wordt er dan 
naar gekeken en welk broodje wordt met 
welk broodje vergeleken. Ook bestaan er ver
schillende soorten kroketten, verschillende 
 soorten broodjes, verschillende kazen en 
noem maar op.

Daarom heb ik de voedingsstoffen lijst van 
het Voedingscentrum geraadpleegd om 
ons broodje gezond (zoals wij het bij VV 
Gassel klaarmaken) eens vergeleken met een 
 algemeen broodje (wit bolletje) kroket. De 
 belangrijkste voedingsstoffen heb ik er uit 
 gepikt en in deze tabel gestopt.

Dit is de uitkomst:

Als ik dit lijstje dan bekijk, kan ik concluderen 
dat de energie in de broodjes nagenoeg het 
zelfde zijn. De voedingstoffen, dus die waar 
het lichaam op kan functioneren, zijn bij het 
 broodje Gassel beduidend meer.

Conclusie: ons broodje Gassel kunnen we met 
een gerust hart benoemen als gezond en voed
zaam. 

Toch leuk om dit eens nader bekeken te 
 hebben. Dus mocht je honger hebben na de 
wedstrijd of in de rust als je naar een wedstrijd 
kijkt, neem gerust dat broodje Gassel. En hij is 
nog erg lekker ook.

Smakelijk en geniet ervan.
Gemmie Raemakers.

Wit bolletje
met kroket

Broodje
VVGassel

kcal 316 305

vet 14.8 11.4

Koolh 34.4 30

eiwit 10.2 17.6

Magn. 21 65

Vit.A 58 151

Vit.D 0.5 0.9

Vit.E 3 1.9

B12 0.22 0.74

(bron voedingscentrum)
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NIEUWS VAN STICHTING 
GEMEENSCHAPSHUIS
DE VIERSPRONG, 
GASSEL
Bestuursleden:
Hans van Hal heeft na een timeout aangegeven 
definitief te willen stoppen met zijn bestuurs
functie, mede vanwege drukke werkzaam
heden. Hans heeft met plezier deelgenomen 
en we bedanken hem voor zijn betrokkenheid 
en inzet. 

Online reserveren:
Men kan online reserveren voor een 
 ruimte in de Viersprong door op de site van  
“d’n Huuskamer Gassel” te kiezen voor de 
 optie ‘zaal reserveren’.

Verbouwingsplannen:
Het realiseren van een keukenblok en invaliden
toilet komt dichterbij. Inmiddels  hebben we via 
een aantal fondsen al een  behoorlijk bedrag bij
een. Met een subsidie van de  Gemeente Grave 
hopen we het geheel te kunnen  verwezenlijken.

Het betekent dat we nog dit jaar kunnen  starten 
met de verbouwing. In de Voorkamer (voor
malige crèche) zal er in het huidige  keukentje 
+ toiletruimte een keukenblok komen met 
 benodigde apparatuur om er te kunnen koken. 
De kleine wc’tjes in die ruimte zullen worden 
vervangen door een invalidentoilet. Ook zal de 
toegangsdeur van de hal naar de Voorkamer 
worden verbreed. 

Zo wordt het mogelijk om met het Eetpunt 
samen te gaan koken. Maar ook andere 
 initiatieven zijn denkbaar, bijvoorbeeld kook
workshops. Wij houden u op de hoogte!

INGEZONDEN BRIEF
SCHUT TERSWEG GASSEL
 
Gassel is een dorp met een bruisend verenigingsleven en 
veel activiteiten. Daar hoort ook het vlaggen bij. Dat ziet er 
heel fleurig uit aan al die lantaarnpalen.

De laatste jaren zijn er in de Schuttersweg zeven nieuwe 
lantaarnpalen bijgekomen. Echter we hebben maar vlaggen 
voor de vijf die er al stonden. 

Diverse keren is geprobeerd om via de Dorpsraad meer 
vlaggen te krijgen. Waarom? Het ziet er raar uit als we om de 
andere lantaarnpaal maar één vlaggetje kunnen hangen. Dat 
doen we dan ook niet. Het is óf alles compleet of anders iets 
ludieks.

Dus proberen we het dorp op onze eigen wijze op te sieren, 
zodat alles er toch feestelijk uit ziet. (Zie foto’s) 

We hopen dat er binnenkort actie komt, zodat het hele dorp 
er bij een officiële gebeurtenis of evenement perfect uitziet.

Met vriendelijke groet,
Buurtschap Schuttersweg 
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 www.fioreuitvaartzorg.nl Kerkpad 17, Sint Hubert    Tel. 0485 - 47 00 00

Met hart en ziel 
betrokken



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
Bestuurslid  Willie Thoonen 

 Tel. 0620739410

Correspondentieadres
De Akker 18, 5438 AS Gassel

Secretariaat  jschraven@home.nl

Dorpservicewinkel  www.gasselcentraal.nl

de viersprong

Voorzitter  Jos van den broek
  Tel. 0486473818
Penningmeester  Dini van Toor
  Tel. 0486420210
Bestuurslid Janny Ramp 
Lid  Cecile Martens
  Tel. 0486471397
 
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
Bestuurslid Henk van der Linden
Adres  Overlaat 4 

 5438 NB Gassel

ons welzijn - ouderenadviseur

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

redactie

Coördinatie Berna Cornelisse
Correctie  Laura SolRoël
gasselsnieuws@hotmail.com

coverbeeld en vormgeving

www.studioindruk.nl

AGENDA 2018

06042018  Eet en ontmoetingspunt, De Viersprong, 
Voeding en gezondheid, 11.00 uur

08042018  Vestingstedendag Grave
14042018  Voorjaarsconcert Harmonie Meer 

Vreugd, De Viersprong, 20.00 uur
20042018  Eet en ontmoetingspunt, De Viersprong, 

Lentemaaltijd, 17.30 – 20.30 uur
21042018  Inzameling oud papier, De Bosrakkers, 

Julianaplein, 08.30 – 11.30 uur
21042018  Lezing Gassels Heem: Gassel dorp tussen 

Maas en Beerse Overlaat, De Viersprong, 
14.00 uur

28042018  Gassel groet Gassel,  
De Viersprong vanaf 10.00 uur

28042018  Open Dag Schutterij,  
Gildegebouw Gassel, 12.00 – 17.00 uur

04052018  Eet- en ontmoetingspunt,  
De Viersprong vanaf 11.00 uur

19052018  Inzameling oud papier, De Bosrakkers, 
Julianaplein, 08.30 – 11.30 uur

12052018  Gemeente koningschieten,  
Schutterij in Grave

20052018 Highland Games, Molenakker
22052018  Deelnemersraadvergadering inclusief 

presentatie uitslag Dorpsenquete
27052018 Mariaviering Gassel
 juni 2018 Goede Doelenweek
01062018  Eet en ontmoetingspunt, De Viersprong, 

Zomermaaltijd met BBQ, 17.30 – 20.30 uur
15062018 Sluittijd kopij Gassels Nieuws
16062018 Rock in Gassel, Julianaplein
16062018  Inzameling oud papier, De Bosrakkers, 

Julianaplein, 08.30 – 11.30 uur
16062018  Ophalen goederen rommelmarkt,  

Schutterij
19062018  Diploma-uitreiking leerlingen Studie-

orkest OpMaat, De Viersprong, 19.00 uur
23062018  Zomergildedag met koningschieten, 

Schutterij
05072018  Midzomeravondconcert  

Harmonie Meer Vreugd en Studieorkest 
OpMaat, De Viersprong, 19.00 uur

08072018  Rommelmarkt / braderie,  
Schutterij, Julianaplein

15092018  Jubileumviering 40 jaar TV Edos 
 15.00 uur Start mysterie van Gassel 
 19.00 uur Receptie 
  20.00 uur Bekendmaking winnaars en 

feestavond
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