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Voor u ligt weer het vierde en laatste exemplaar van Gassels
Nieuws voor dit jaar. Het blad heeft in de loop van het jaar
een behoorlijke metamorfose doorgemaakt, maar ziet er
thans gelikt en volledig bij de tijd uit. Wij zijn de vormgevers
hier zeer erkentelijk voor en zijn blij te kunnen mededelen
dat we ook het komende jaar weer vier afleveringen zullen
laten verschijnen.
Over belangstelling vanuit het dorp voor ons lokale
magazine valt niet te klagen. Steeds meer mensen zien in
het Gassels Nieuws een goede spreekbuis om hun plannen
en activiteiten kenbaar te maken. Het blad wordt nagenoeg
door iedereen gelezen en voldoet onzes inziens derhalve
volledig aan het doel waarvoor wij het blad inmiddels weer
drie jaar geleden hebben geïntroduceerd.
Wel wordt steeds meer de behoefte gevoeld om het
blad zowel inhoudelijk (redactie technisch) als materieel
(zakelijke en financieel) te verzelfstandigen. Daar zijn
mensen voor nodig die dat op zich willen nemen. Het zal dan
ook onze eerste zorg zijn om dat gedurende het komende
jaar 2018 rond te krijgen.
In dit nummer staan voor het eerst advertenties. Het is nog
in ontwikkeling, maar vanuit de redactie wordt er aandacht
aangegeven. Het is de bedoeling dat uiteindelijk drie soorten
“betaalde mededelingen” kunnen worden opgenomen.
Op de eerste plaats kunnen alle verenigingen en stichtingen
een hele of halve pagina afnemen om daar aankondig
ingen, mededelingen enz. in te doen. Dan is er ruimte voor
verslagen en aankondigingen van evenementen die in ieders
belang zijn: ik noem bijvoorbeeld “het Eetpunt”, de buren
dag, het ontsteken van de Lemkes enz. Deze zijn uiteraard
gratis. Tenslotte is er ruimte voor commerciële bood
schappen, advertenties e.d. Hiervoor zijn ook tarieven vast
gesteld. Kortom, we komen steeds verder met de definitieve
gestaltegeving van Gassels Nieuws.
Zoals u lezen kunt is er weer van alles gebeurd, dan wel staat
er op korte termijn te gebeuren. Wij wensen u allen veel lees
plezier.
Op het eind van het jaar past het om iedereen een gelukkig
en vooral gezond Nieuwjaar te wensen. Dit doe ik namens
allen die bij de totstandkoming van het Gassels Nieuws
betrokken waren of beter nog zijn. Misschien is in het afge
lopen jaar niet alles gelopen zoals u tevoren had gehoopt,
maar dat u allen uiteindelijk mogen terugzien op een fijn jaar,
dan wel dat u hoopvol aan het nieuwe jaar kunt beginnen.

Jan Sol
Voorzitter Dorpsraad Gassel
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EETPUNT GASSEL
KERSTSPECIAL
Het was 8 december genieten van een geweldige ontmoe
ting bij de Kerstmaaltijd van het Eetpunt. Ja, het was voor
ons , het team van vrijwiligers, weer een nieuwe spannende
activiteit. Naast onze maandelijkse ontmoeting bij het Eet
punt op elke eerste vrijdag van de maand iets nieuws, een
extra ontmoetingsmoment.
Zouden onze dorpsgenoten het wel zien zitten op een ander
moment van de dag, met een veel grotere groep mensen?
Wat een sfeer!
De zaal werd prachtig aangekleed met door ons meege
brachte kerstversiering, er waren lichtjes en kerstballen en
kerstbomen en (heel zachtjes) de kerstmuziek, u kent dat
wel. ’s Middags waren er kerststukjes gemaakt door zo’n 25
mensen onder leiding van Koosje en Marij.
Wat een gezelligheid!
Uiteindelijk waren we met 72 gasten en 10 vrijwilligers. Samen
hebben we genoten van het heerlijke eten van WiBeQ cate
ring. Veel mensen die nooit eerder bij het Eetpunt waren,
kwamen nu gezellig samen in de Viersprong. Dorpsgenoten
die elkaar in het drukke dagelijkse leven weinig tegenkomen
zaten nu in alle rust samen om verhalen uit te wisselen.
Dorpsgenoot en dichter Monica Boschman vertelde ons
een mooi verhaal gebaseerd op de Kerstgedachte. Mooie
ansichtkaarten met een spreuk werden uitgedeeld aan alle
tafels. Het gaf weer stof tot nadenken, tot samen praten
over welke vraag je de ander nu zou willen of durven stellen.
Wat zijn we blij!
Moe doch voldaan hebben we, het team van vrijwillig
ers, samen de versiering weer afgebroken, een glaasje
gedronken en tegen elkaar gezegd hoe mooi het was. Ieder
een die ons heeft geholpen onze hartelijke dank.
Wie weet misschien zien we elkaar weer bij een
Lentemaaltijd?
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HET EETPUNT
2018
Het afgelopen jaar hebben wij genoten van 13
heel gezellige eetmomenten in De Viersprong.
Vele Gasselnaren hebben al een keer meege
geten en gezien de positieve reacties willen wij,
als groep vrijwilligers, hier ook graag mee door
gaan.
De Dorpsraad heeft het afgelopen jaar een
ruime financiële bijdrage geleverd aan dit Eet
punt en staan ook nog steeds achter deze mooie
activiteit. Helaas is het subsidiebedrag dat wij
van de Gemeente Grave krijgen al verlaagd en
kunnen zij de huidige financiële ondersteuning
als Dorpsraad niet meer blijven bieden. Het
subsidiebedrag willen zij verdelen onder alle
inwoners van Gassel.
Met de vaste gasten hebben wij al eerder
gesproken over deze kosten. Tevens hebben wij
gevraagd wat het bedrag is dat zij willen/kunnen
bijdragen. Hieruit kwam gemiddeld het bedrag
van € 10,00 uit.
De afgelopen keer tijdens het eetmoment
hebben wij aan de gasten verteld dat de eigen
bijdrage m.i.v. 1 januari gaat veranderen. De
eigen bijdrage zal dan € 10,00 gaan bedragen
en de consumpties komen voortaan voor eigen
rekening van de gasten. De vrijwilligers zullen op
hun beurt na afloop de afwas doen en de spullen
terugbrengen naar cateraar WiBeQ catering.
Uiteraard hopen wij dat er niemand hierdoor
zal wegblijven. Mochten er mensen zijn die deze
eigen bijdrage te hoog vinden, laat dit dan even
aan ons weten.
Wij heten u allen van harte welkom op het
Eetpunt in De Viersprong.
Namens alle vrijwilligers van het Eetpunt
wensen wij u een heel smakelijk 2018!

VANDALISME
BIJ DE V IERSPRONG
In de nacht van 6 op 7 december hebben we bezoek
gehad van het dievengilde. Op alle platte daken van de
Viersprong is het lood langs de muur afgesneden. Het
gevolg daarvan was dat er lekkage ontstond in de ach
terkamer. Een hele grote schadepost die vele duizenden
euro’s zal gaan kosten. Er is door ons bij de politie aangif
te gedaan, waarbij we hopen dat dit tot resultaat zal lei
den en ze de dieven te pakken krijgen. Mocht er iemand
die avond iets verdachts hebben gezien of gehoord, dan
vragen wij dit direct te melden bij de politie. De reparatie
zal worden gedaan met een lood-vervangend materiaal,
zodat niet een tweede keer alles wordt ontvreemd.
Bestuur de Viersprong

VERENIGING
DE VERBINDING
Op 24 februari 2016 is op initiatief van Stichting Dorpsservicewin
kel Gassel de Vereniging De Verbinding opgericht. De aanleiding
van de oprichting was dat de mogelijkheid er is om gelden voor
verenigingen te innen n.a.v. het glasvezelproject. 17 verenigingen/
stichtingen schaarden zich achter dit idee en de oprichting van de
Vereniging De Verbinding was een feit.
Het doel van de Vereniging is het coördineren van gemeen
schappelijke activiteiten van de aangesloten leden, het genere
ren van gelden, (laten) uitvoeren van activiteiten, realisering van
zoals, maar niet beperkt tot, dorpsverbeteringen ten behoeve
van de Gasselse gemeenschap en het verrichten van al wat hier
mee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Activiteiten die inmiddels vanuit de Verbinding zijn gerealiseerd is
de informatie over de vrijwilligersverzekering en ondersteuning
bij de Raboclubkascampagne in de vorm van het uitgeven en ver
spreiden van een folder met informatie en doelstellingen van de
verenigingen die hieraan meededen.
In de laatste algemene ledenvergadering zijn voorstellen
gekomen om ook nog verder te kijken naar eventuele andere
projecten die iets zouden kunnen betekenen voor de Gasselse
gemeenschap. Een aantal leden zijn dit inmiddels opgestart. Via
het Gassels Nieuws zal de Vereniging indien nodig verslag doen
van hun activiteiten. Vanaf 1 november bestaat het bestuur van de
Verbinding uit Voorzitter Peter Oppers, Secretaris Jan Schraven
en Penningmeester Paul van Overbeek.
Namens het bestuur,
Jan Schraven, secretaris.

IEDEREEN IN HET
LAND VAN CUIJK
KRIJGT GLASVEZEL!
De overeenkomsten met E-Fiber zijn in november
ondertekend. De aanleg van een 100% dekkend
glasvezelnetwerk in het Land van Cuijk is nu écht
dichtbij. Zodra E-Fiber de financiering heeft af
gerond, wordt met de aanleg gestart. Naar ver
wachting gaat in het eerste kwartaal van 2018 de
schop in de grond.
E-Fiber is een vaste partner van TriNed die gespe
cialiseerd is in de aanleg van glasvezelnetwerken.
Gezamenlijk zijn we al actief met de glasvezelnet
werken in Boekel, Landerd en Bernheze en gaan
we heel graag snel aan de slag in de regio Land van
Cuijk
E-Fiber is van mening dat iedereen, waar je ook
woont, recht heeft op glasvezel. E-Fiber en TriNed
gaan ervoor zorgen dat je niet alleen supersnel
internet krijgt, maar ook televisie in de aller hoog
ste kwaliteit en dat tegen zeer concurrerende
abonnementstarieven.
E-Fiber wil in het Land van Cuijk met twee aan
nemers gaan werken. Het netwerk moet medio
2019 klaar zijn. Voorafgaand aan en tijdens de
aanleg worden inwoners zorgvuldig geïnfor
meerd over de aanleg van het netwerk. Als eerste
wordt de wijkcentrale in het dorp geplaatst en
vervolgens worden de woningen aangesloten.
Die woningen kunnen dan al direct gebruik
maken van het glasvezelnetwerk en hoeven niet
te wachten totdat alles klaar is.
Eigen bijdrage in het buitengebied vervalt!
Voor bewoners en bedrijven in het buitengebied
was eerst sprake van een éénmalige eigen bij
drage van € 495,-. Dit is bij E-Fiber niet meer aan
de orde. Iedereen krijgt gratis een aansluiting in
de meterkast. Wanneer gedurende de aanleg
géén abonnement wordt afgesloten, dan moe
ten voor het activeren van een abonnement na
de aanleg, wél eenmalige activatiekosten worden
betaald.
De tarieven blijven bij TriNed gehandhaafd!
Alle overeenkomsten welke afgesloten zijn met
TriNed voor glasvezel in het Land van Cuijk blijven
gehandhaafd. De afgesproken abonnementsta
rieven worden door TriNed niet verhoogd! Wel
profiteren alle klanten van TriNed van het nieuwe
zenderaanbod met nog meer zenders in HD en
zelfs als een van de eerste providers 4K televisie in
het basispakket.
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GASSELS GILDE
KRINGKAMPIOEN
Gassel – Op zondag 24 september 2017 werd de laatste
schietwedstrijd van de Kring van Scherpschuttersverenig
ingen “Land van Cuijk” gehouden. Dit jaar werd deze schiet
wedstrijd georganiseerd door S.V. ’t Wipke uit Overloon op
het schietterrein in Gassel.

GEZELLIGHEIDS
TOERNOOI
JEU DE BOULES
VERENIGING DIO
Mevrouw Roos van Raaij-Bongers is de
winnares van het gezelligheidstoernooi 2017!

KERST V IERING
KBO GASSEL
Vrijdag 15 december jl. heeft KBO Gassel haar
jaarlijkse kerstviering gehouden. De afgelopen
maanden is er gelobbyd om het bestuur van
KBO Gassel te versterken. Voorafgaand aan de
kerstviering kon het bestuur worden aange
vuld met 3 personen te weten: Dhr. Piet Brands,
Dhr. Jos Hoeijmakers en mevr. Ine Tielemans.
Jos Hoeijmakers werd gekozen als voorzitter
van KBO Gassel.
Na een korte pauze werd de middag verder
verzorgd door “Kneut” uit Grave, die op een
ludieke manier de zaal vermaakte. Na hun
optreden werd de middag afgesloten met een
royaal gedekte koffietafel in kerstsfeer.
Wij wensen iedereen een vredig en sfeervol
kerstfeest en een gezond, gelukkig en veilig
2018!
Bestuur KBO Gassel
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Het weer was de schutters goedgezind. Na vele jaren op
de bekerconcoursen afwezig te zijn geweest, trad het
Schuttersgilde St. Jan, bij alle acht wedstrijden, met een vier
tal aan. Dit optreden resulteerde erin dat het Schuttersgilde
St. Jan 1ste werd van de 9 korpsen die dit jaar meestreden.
Voorzitter Gerrit Vos van de Kring van Scherpschutters
verenigingen “Land van Cuijk” reikte een prachtige beker
uit.
Uitslagen
1 Gassel Schuttersgilde St. Jan
2 Sint Agatha S.S. Oranje Agatha
3 Overloon S.V. ’t Wipke
4 Zeeland St. Jacobus
5 Vianen St. Sebastianus
6 Sambeek St. Anthonius
7 Oeffelt Wilhelmina
8 Sint Hubert S.V. St. Hubertus
9 Oploo St. Mathias

115 punten
112 punten
111 punten
109 punten
105 punten
94 punten
84 punten
72 punten
52 punten

Persoonlijk kringkampioen
37 schutters mochten strijden om de titel Persoonlijk Kring
kampioen. Na 4 kampronden was het Frans Siroen die de eind
strijd aanging met Erwin Coenen. Het was Frans Siroen die
Kringkampioen werd. Het was voor hem een thuiswedstrijd.
Erwin Coenen van het St. Sebastianusgilde werd reserve
Kringkampioen.
Op de foto van links naar rechts
Martien van Berkel
Martien van de Lockant
Peter Oppers
Frans Siroen

wk 15
wk 20
wk 24

21 april
19 mei
16 juni

2018
2018
2018

wk 42
wk 46
wk 50

20 oktober
17 november
15 december

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

MUZIKALE T HEATERSHOW
INDEBAN GROOT SUCCES
Na bijna 2 jaar van voorbereidingen hebben de cast en crew
van InDeBan afgelopen weekend een spectaculaire theater
show neergezet in De Viersprong in Gassel. Donderdag 2
november beleefden zij de première, waarna ze nog drie
shows speelden. Over het gehele weekend hebben bijna
900 mensen genoten van het hoge niveau van de, middels
auditie geselecteerde, regionale talenten. Na afloop werden
ze beladen met lovende kritieken.
Op de vraag "hoe omschrijft u InDeBan?” aan de bezoekers
van de voorstelling, kwam veelvuldig het antwoord dat het
een spectaculaire en afwisselende theatershow is. Nog
meer dan dat, is het een ware beleving! De show bestond
uit diverse muziekblokken, ondersteund door ijzersterk
dramaspel, een opzwepende live band, een onvergetelijk
lichtdecor, dans, videoprojectie en loepzuivere stemmen. In
totaal werkten er 45 mensen mee aan deze productie.
In 2004 is InDeBan opgericht en inmiddels uitgegroeid
tot een theatershow met een zeer hoog amateurniveau,
theaterwaardig. Eén van de doelen ‘regionaal talent een
podium bieden’ is daarmee volkomen geslaagd.

WEER IS ER
EEN JAAR VOORBIJ
Dennis Leemrijse heeft aangeven per 01-12-2017 zijn functie
als secretaris van de SGG neer te leggen. Hoofdreden is, dat
het voor hem niet meer te combineren is met zijn dagelijk
se werk. Namens het bestuur bedanken we Dennis voor zijn
inzet de afgelopen jaren.
Inmiddels kunnen we melden dat we blij zijn met een
nieuw bestuurslid. Janny Ramp heeft per 01-11-2017 plaats
genomen in het bestuur van de Viersprong. Janny, van harte
welkom en we zien uit naar een fijne samenwerking. Ter aan
vulling van ons bestuur hopen we nóg een actieve kandidaat
te vinden.
Het is de bedoeling dat het reserveringsprogramma Super
saas in januari online gaat. Dan kan er door middel van
een link op de website van de Huuskamer een reservering
worden gedaan voor één van de ruimtes in de Viersprong.
Wij wensen iedereen een heel voorspoedig en gezond 2018
toe!
Gassels Nieuws -  januari 2018
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JAARLIJKS OVERLEG
WIJK- EN DORPSRADEN GRAVE
Op 13-12-2017 is de jaarlijkse bijeenkomst geweest van alle 7 Wijk- en Dorpsraden
van de gemeente Grave, waarbij eveneens de nieuwe vertegenwoordiger van de
gemeente Grave, de heer Arjan van Peer, aanwezig was. De Dorpsraad Gassel is
hierbij eveneens aanwezig geweest en er stond een aantal punten op het programma dat voor ieder dorp en iedere wijk actueel was.
Met name het groenonderhoud van
de gemeentelijke groenstroken is
besproken. Begin 2017 is de gemeente
Grave een project gestart, waarbij
bewoners in het kader van het Burger
initiatief het onderhoud van een aantal
groenstroken van de gemeente Grave
kon overnemen. Vanwege verschillende
wisselingen van de wacht heeft vanuit
de zijde van de gemeente de communi
catie in dit project nogal gehaperd,
maar begin 2018 zullen de eerste over
eenkomsten worden afgesloten tussen
buurtverenigingen en de gemeente.
De buurt- of straatvereniging kan een
bijdrage ontvangen van 60% van de
jaarlijkse kosten die de gemeente Grave
normaal gesproken zou moeten uitge
ven om het betreffende stukje groen te
onderhouden. In Gassel gaat het maar
om een zeer klein aantal strookjes. In
de overige wijken en dorpen zijn er ook
een beperkt aantal overeenkomsten af
gesloten. Indien er nog buurt- of straat
verenigingen in Gassel bestaan die het
onderhoud van een stukje groen op zich
willen nemen en daarmee de kas wat
willen spekken voor een jaarlijkse BBQ
of ander evenement, dan kunnen zij zich
nog opgeven via de Dorpsraad Gassel;
Jan van Laarhoven coördineert dit pro
ject namens de Dorpsraad Gassel.
Kerkenvisie
Afgelopen najaar heeft de gemeente
een bijeenkomst georganiseerd waarin
de toekomst van de kerkgebouwen in de
verschillende dorpen is besproken. De
parochie heeft al te kennen gegeven dat
de sluiting van een aantal kerkgebouwen
in de gemeente Garve nog niet op korte
termijn valt te verwachten, maar het is
toch al goed om na te denken over een
eventuele andere gebruiksinvulling van
de kerk in Gassel indien het Bisdom zal
overgaan tot het sluiten van deze kerk.
De gemeente heeft aangegeven ten op
zichte van een eventuele bestemmings
planwijziging soepel te willen meeden
ken. In andere dorpen zijn al ervaringen
opgedaan met alternatieve invullingen
op termijn, zodat dit ook voor Gassel iets
is om alvast bij stil te staan.
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Dorpsenquête
Als Dorpsraad worden wij regelmatig
door de gemeente en overige instanties
gevraagd of wij willen meedenken met
voorgestelde wijzigingen in het open
baar gebied. Denk hierbij aan aspecten
als verkeersveiligheid (willen we nu wel
of niet een 30 kilometerzone instellen,
moet een bepaald kruispunt nu wel
of niet worden voorzien van een snel
heidsremmende drempel), speeltuinen
beleid, groenonderhoud van openbaar
groen en het kerkhof, de afkoppeling van
hemelwaterafvoeren van de riolering,
behoefte aan een zorgcoöperatie,
burgerparticipatie enzovoort.
Als Dorpsraad Gassel verkrijgen wij
regelmatig informatie vanuit de Deel
nemersraad, maar wij zijn voornemens
om in het voorjaar van 2018 een dorps
brede enquête te houden onder alle
inwoners van Gassel. Zodoende hopen
wij een beter inzicht te krijgen in hetgeen
er speelt aan belevingen en opinies over
deze vraagstukken, maar wij zullen aan
alle dorpsbewoners ook input vragen
ten aanzien van eventuele nieuwe
beleidsterreinen waarop de Dorpsraad
zich kan gaan inzetten voor de bewoners
van het dorp.
Mochten er derhalve momenteel al za
ken spelen die naar uw mening aandacht
verdienen in deze te houden enquête,
dan horen wij het graag; het mailadres
van de Dorpsraad is bekend en hierop
ontvangen wij dan ook graag jullie input!
Deelnemersraad 2018
en nieuw college B&W
Zoals bij eenieder bekend zullen we in
maart weer een nieuw ‘stadsbestuur’
kunnen kiezen. De eerste politieke par
tijen roeren zich al in de aanloop naar
de verkiezingen en uiteraard is het een
mooie gelegenheid om in het voorjaar
van 2018, zodra het nieuwe College van
B&W is aangetreden, een bijeenkomst
te organiseren waarop het college hun
beleid voor Gassel in de komende perio
de kan komen toelichten.
Wij willen dit graag combineren met de
uitslag van de enquête onder alle dorps

genoten, zodat eenieder hiervan even
eens kennis kan nemen en we gelijk de
wensen van de bewoners bij het nieuwe
college onder de aandacht kunnen bren
gen. Deze bijeenkomst zal naar alle waar
schijnlijkheid worden gecombineerd
met de Deelnemersraad van het voor
jaar van 2018, tenzij de collegeonderhan
delingen te lang op zich laten wachten.
Jaarplan 2018
De gemeente Grave is van plan om voor
ieder dorp en iedere wijk een Jaarplan
vast te stellen, waarin de gemeente zich
committeert om een aantal zaken in het
komende jaar te gaan realiseren.
Voor Gassel zal eveneens een jaarplan
worden vastgesteld. De dienst Infra
structuur Beheer Onderhoud (IBO) van
de gemeente Grave zal hiervoor begin
2018 een afspraak inplannen met de
Dorpsraad Gassel om de plannen voor
2018 verder door te nemen. Mochten
hiervoor nog suggesties bestaan dan
vernemen wij deze als Dorpsraad uiter
aard graag, zodat we ze kunnen meene
men in dit overleg.
Gassels Nieuws
Wij zijn verheugd om te zien dat steeds
meer verenigingen, stichtingen en ande
re belangengroepen het Gassels Nieuws
weten te vinden als medium om hun eve
nement of nieuws met het dorp te willen
delen. Onze proef met betaalde adver
tenties om zo de betaalbaarheid van het
uitbrengen van het Gassels Nieuws ook
voor de toekomst te kunnen garande
ren lijkt een succes; in deze uitgave zult u
al enige advertenties tegenkomen.
Meer informatie over de mogelijkheden
van adverteren voor bedrijven, maar
ook voor particulieren in de zin van ‘per
sonalia’ en bedankjes zijn elders in deze
editie opgenomen. Mocht hiervoor
verder belangstelling bestaan dan kunt
u nadere informatie verkrijgen via het
mailadres van Gassels Nieuws.
Nieuwe secretaris
Dorpsraad Gassel
Wij zijn als Dorpsraad erg verheugd
om onze nieuwe secretaris te kunnen
voorstellen! Henk van der Linden heeft
aangegeven graag onderdeel te willen
uitmaken van de Dorpsraad.
De bedoeling is om Henk officieel te
benoemen in de eerstvolgende bijeen
komst van de Deelnemersraad, tot die
tijd zal Henk ons bestuur al met raad en
daad komen versterken. In de volgende
editie van Gassels Nieuws zal Henk zich
verder aan het dorp voorstellen.

ONT VANGEN
DONATIE
Donatie van het ING Nederland fonds
voor Medewerkers aan de Verbinding
Op aanvraag van Gasselnaar William de Kleijn heeft de Ver
eniging De Verbinding een donatie € 1000,00 ontvangen
van het ING N
 ederland fonds voor medewerkers.
ING vindt het belangrijk te investeren in omvangrijke lande
lijke maatschappelijke initiatieven en ideeën, maar ook om
lokale projecten een steuntje in de rug te geven. Dit doen ze
doormiddel van donaties, maar ook met het geven van ken
nis en tijd. Alles om de impact te vergroten en daarmee iets
te betekenen voor en met Nederland.
De Verenging De Verbinding dankt William voor zijn aan
vraag, waardeert zijn steun enorm en vindt het ontzettend
fijn dat hij op deze manier bijdraagt aan onze organisatie.
Jan Schraven
Secretaris De Verbinding

DANKBET UIGING
Beste mensen,
Hartelijk dank voor de vele blijken
van belangstelling bij ons gouden huwelijk
op 27 september 2017.

KOFFIE
VOOR DE VOEDSEL
BANK
Al weer het derde jaar op rij, gaat Lionsclub
Nijmegen Brabantse Poort dit jaar weer
Douwe Egberts waardepunten inzamelen.
Dorpsservicewinkel Gassel biedt dit jaar ook
de mogelijkheid aan de inwoners van Gassel
om dit mooie project te ondersteunen door
Douwe Egberts waardepunten in te zamelen.
De waardepunten worden door Douwe
Egberts omgewisseld tegen pakken koffie voor
de voedselbank. Voor iedere 500 punten kan er
een pak koffie worden gegeven aan de voedsel
bank.
Douwe Egberts heeft toegezegd alle donaties
met 15% te verhogen. Lionsclub Nijmegen
Brabantse Poort heeft eind vorig jaar 1.405
pakken koffie ingezameld.
Douwe Egberts vindt het belangrijk om mensen
dichter bij elkaar te brengen en steunt daarom
deze actie. Koffie kan mensen verbinden, het
zijn de alledaagse en bijzondere dingen die be
sproken worden tijdens een kop koffie.

Het is voor ons
een onvergetelijke dag geworden.
Theo en Miek de Kleijn
De Deel 14, 5438 RE Gassel
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Met hart en ziel
betrokken
www.fioreuitvaartzorg.nl Kerkpad 17, Sint Hubert

Tel. 0485 - 47 00 00

GROTE OPKOMST
BIJ HET ONTSTEKEN VAN DE LEMKES
Zondag 17 december 2017 vond het
jaarlijkse evenement plaats waarin
het ontsteken van de lemkes het begin
inluidt van de komende kerstdagen en
jaarwisseling.
Dat het evenement is aangeslagen bij
de Gasselnaren blijkt wel uit het feit,
dat er honderden belangstellenden
gehoor hebben gegeven aan het initia
tief van de Dorpsservicewinkel met
sponsoring van de Dorpsraad en De
Viersprong.
De opstelling van de tenten op het
Julianaplein was ten opzichte van
andere jaren anders wat de sfeer
alleen maar ten goede kwam. Onder
gezellige muziek van studieorkest “Op
Maat” onder leiding van Nord Strik, dj
Gijs van Kollenburg, met vuurkorven,

de Kerstman, erwtensoep, glühwein,
krentenbrood, warme chocolademelk
was het weer een sfeervol samenzijn.
Ook waren er weer 2 verenigingen
die zich presenteerden. De Bos
rakkers met hun prachtige kerststuk
jes, gemaakt door de kinderen, en TV
EDOS met hun Bingo zorgden voor
nog meer gezelligheid.
De organisatie hoopt dat volgend
jaar nog meer verenigingen zichzelf
willen promoten door zich te pre
senteren waardoor het Julianaplein
geheel wordt omringd door de diverse
kramen.
Met dank aan de vele vrijwilligers kan
weer worden teruggezien op een bij
zonder geslaagd evenement.
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BURENDAG 2017
IN GASSEL
Wat was het een mooie dag! Het begon wat aarzelend in de
mist, maar met toestroom van een aantal mensen brak de
zon door.
Het team vrijwilligers sjouwde op het mistige Julianaplein de
tenten, tafels en stoelen op hun plek, zette koffie en bracht
alles in gereedheid voor de Burendag. Weet u dat het alweer
onze derde Burendag is? Het werd een geweldige dag met
actieve ontmoeting, met heerlijke mooie muziek, mee
zingen, dans en sportieve beweging. Ook echte Burendag
activiteiten zoals “Heel Gassel Bakt”, sjoelen, samen soep en
pannenkoeken eten.
Er waren ook nieuwe activiteiten zoals “Gassel Got Talent”
voor de jeugd en de Voetbal-clinic. Het dansen onder lei
ding van Renske was voor de kinderen geweldig om te doen
en voor ons – het publiek – om naar te kijken. Het optreden
midden op het plein was aanstekelijk vrolijk. En niet te verge
ten het volksdansen, voor de eerste keer onderdeel van het
programma.
“Heel Gassel Bakt” was ook nu weer een succes. De taarten
stonden al snel uitgestald op de lange tafels. De deskundige
jury kwam, zag, proefde en ging aan de slag met de beoorde
ling.
Kijk nog eens naar de foto’s en geniet zoals ook het team
vrijwilligers dat deed, van de herinnering aan een geslaagde
ontmoeting!
Dank aan alle helpende handjes, trio Speulenderwijs, orkest
OpMaat en natuurlijk aan alle sponsoren.
Als u wilt helpen? Wij beginnen half mei met de vraag of we
het weer gaan doen. U kunt u aanmelden bij de u bekende
vrijwilliger of bij Ineke Hendriks: burendaggassel@gmail.
com
Tot ziens op de Burendag van 2018?
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Even voorstellen

De nieuwe overburen van Ineke
Hendriks. Ze vonden de Burendag
een hele leuke ontmoeting met
dorpsgenoten.

DE KOERSBALCLUB
ZOEKT NIEUWE LEDEN!
Koersbal is een leuk spel en is een beetje te vergelijken met
jeu de boules, alleen wordt het binnen op een koersbalmat
gespeeld!
Het is gezellig en we hopen u binnenkort kennis te laten ma
ken met koersbal! U kunt iedere donderdagmorgen van half
10 tot half 12 vrijblijvend komen kijken!
Anny Nagtegaal

EHBO VERENIGING
BEERS GASSEL LINDEN
Wat is EHBO en wie moet het beheersen?
EHBO betekent Eerste Hulp Bij Ongelukken. Iedereen kan
het nodig hebben, zowel thuis, op straat, op school, op je
werk, op de sportclub of bij een feestje bijvoorbeeld. Veel
ongelukken gebeuren gewoon thuis: een flinke snee in de
vinger, verbranden aan de oven, uitglijden onder de douche,
een val van de trap, enz. Het komt altijd onverwachts, uit het
niets ... en plotseling is er dan paniek!
Wat moet je doen?
In een cursus EHBO leer je met dergelijke voorbeelden om te
gaan, al is elke praktijksituatie weer anders. Door vaker te oe
fenen bent u wel goed voorbereid. Een diploma EHBO is veel
uitgebreider dan het EHBO-onderdeel van een BHV-cursus
en dus niet daardoor te vervangen.
Reanimatie & AED
De meesten hopen het nooit mee te maken, maar in de
praktijk komt het heel vaak voor. U kunt degene zijn die het
slachtoffer nog een kans kan bieden. Ook hier geldt: ieder
een kan het slachtoffer zijn.

GRAAFSCHE COURANT,
ARENA EN MAASDRIEHOEK
IN DORPSSERVICEWINKEL
Om redenen dat de Graafsche Courant en Arena heel soms niet
bij u thuis wordt bezorgd, ligt er vanaf november elke week een
aantal exemplaren van deze weekbladen in de winkel. U kunt ze
gratis meenemen.

In 2018 zullen wij diverse workshops en cursussen
gaan aanbieden:
- workshops reanimatie & AED bediening
-  cursus EHBO (incl. reanimatie & AED)
- workshops kinder EHBO
-  herhalingslessen EHBO en reanimatie
voor gediplomeerden
-  Ook kunt u zich als groep opgeven voor een workshop,
bijv. als buurt of als team.
Meer informatie
Jan Bulkens
E: janjanbulkens@hotmail.com
T: 0486-476163

Vanaf 2017 wordt de MaasDriehoek niet meer bezorgd in Gassel.
Toch blijkt dat veel inwoners deze krant missen. Reden voor de
dorpsservicewinkel om ook een aantal exemplaren van dit week
blad aan belangstellenden ter beschikking te stellen. Vanaf dins
dag de Graafsche Courant en de MaasDriehoek. Vanaf vrijdag de
Arena.
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VRIJWILLIGERS
VERZEKERING
Ook voor vrijwilligers is het belangrijk om goed verzekerd te
zijn. Tenslotte kan er tijdens het vrijwilligerswerk altijd iets
gebeuren. Om deze risico’s af te dekken, voert Vrijwilligers
net Nederland de Vrijwilligerspolis.
Wie vallen onder de verzekering?
Iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onver
plicht en onbetaald werkzaamheden verricht t.b.v. anderen
en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang
wordt gediend, is verzekerd.
Vrijwillige brandweerlieden en politiemedewerkers zijn
uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Mantel
zorgers daarentegen zijn wel verzekerd. Wij hebben het
hierbij over personen die langdurig en onbetaald op grond
van een persoonlijke band met de betreffende persoon
de zorg voor chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoe
vende familieleden, vrienden, kennissen of buren op zich
neemt. Sinds 1 januari 2011 zijn maatschappelijke stagiairs
meeverzekerd op de Vrijwilligerspolis.
Vrijwilligersorganisaties zijn middels deze collectieve ver
zekering met hun vrijwilligers verzekerd voor de op de polis
geldende dekkingen, tegen de risico’s waaraan ze bloot
(kunnen) staan tijdens het uitvoeren van vrijwilligerswerk.
Deelnemers en bezoekers van uw activiteiten zijn niet via
deze polis verzekerd. De Vrijwilligerspolis is gratis voor
de verzekerden. De kosten worden gedragen door de
gemeente. De gemeente Grave heeft sinds 1 januari 2016 de
collectieve verzekering voor vrijwilligers ondergebracht bij
Vrijwilligersnet Nederland.
Er is geen sprake van een leeftijdsgrens met in achtneming
van de Arbowet. Voor alle verzekeringen geldt dat zij een
secundaire dekking hebben. Het is dus een aanvullende ver
zekering, de eigen verzekering gaat voor.
De Vrijwilligerspolis bestaat uit
- Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
- Aansprakelijkheidsverzekering voor de organisaties
- Ongevallenverzekering voor vrijwilligers
(inclusief een ongevallen inzittenden dekking)
- WEGAS-plus dekking
- Bestuurdersaansprakelijkheid
- Rechtsbijstand
Voor meer informatie of vragen over de Vrijwilligerspolis,
kunt u contact opnemen via info@vrijwilligersnetnederland.
nl of telefonisch via +31 (0)40 2193400 (calamiteitennum
mer: 06-20880957
Jan Schraven Secretaris
De Verbinding
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GEEN GEMEKKER
HEEL GASSEL
AAN DE STEKKER
De combinatie Nuon-Heijmans heeft op het
Julianaplein in Gassel een slimme laadpaal
voor elektrische auto’s geplaatst. NuonHeijmans biedt een laadpas aan waarmee
voor € 0,22 cent per kWh (incl. btw) geladen
kan worden. De provincie streeft ernaar om
in 2020 te groeien naar 100.000 elektrische
voertuigen. Momenteel zijn er een kleine
20.000.
De laadpaal is van de nieuwste generatie
die gekozen is na succesvolle experimenten
in Brabant met slim laden. Zo verdeelt elke
laadpaal het beschikbare vermogen slim
over verschillende auto’s die aangekoppeld
staan. Elke laadpaal heeft namelijk twee laad
punten. Als de ene auto vol is, krijgt de an
dere auto vanzelf meer laadvermogen. Ook
worden de ontwikkelde cybersecurity-eisen
voor laadpalen toegepast, waardoor de laad
data van elektrisch rijders nog beter is bevei
ligd.
Innovatief klimaat
Laadpalen zijn een belangrijk onderdeel van
de energietransitie. Ze maken duurzame
mobiliteit mogelijk en zorgen bovendien
voor een schone, stille buurt.
De provincie stimuleert elektrisch rijden,
omdat dit de uitstoot van broeikasgassen
vermindert en de economische ontwik
keling versterkt. De provincie werkt nauw
samen met netwerkbedrijf
Enpuls; een dochterbedrijf
van Enexis Group, om het
elektrisch rijden via het
energienet voor iedereen
betaalbaar te houden.
De langdurige inzet van
Limburgse en Brabantse
overheden, bedrijven en
kennisinstellingen op slim
laden hebben een innova
tief klimaat gecreëerd. Het
is aan die innovatiekracht
te danken dat elektrisch rijders in beide pro
vincies hun auto voortaan kunnen laden op
100% windenergie, afkomstig van een van de
windparken van Nuon. Daarmee neemt de
milieubelasting drastisch af.

CARNAVALSVERENIGING
“DE EZELS”
Carnavalsvereniging “de Ezels” draait alweer op
volle toeren en bij deze een korte impressie van de
afgelopen activiteiten.

PRINSENBAL
11 NOVEMBER 2017
Zaterdag 11 november jl. is gestart met
het traditionele Prinsenbal. Op deze
avond wordt er afscheid genomen
van de scheidende Prins en wordt de
Prins voor het nieuwe seizoen bekend
gemaakt. De avond werd geopend
door de waarnemend Spreekstalmees
ter van CV “de Ezels” Harrie van Tienen.
Harrie neemt dit seizoen de honneurs
van Vorst Rudy waar die, zoals eenieder
misschien weet, herstellende is van
een hartoperatie.
In aanwezigheid van de Vaste Kern,
de Ex-Prinsenclub van CV “de Ezels”
en onder muzikale begeleiding van
onze Hofkapel “de Notenbalkers” en
dj Philip werd eerst afscheid genomen
van het Klein Gevolg bestaande uit
Prins Arnoud d’n Urste, Adjudant Willie
en Hofmeier Paul. Helaas kon Gast-
Adjudant Marco van “de Ulewappers”
uit St Agatha i.v.m. koninklijke verplich
tingen niet aanwezig zijn. Zijn doch
ter is namelijk die avond gekozen tot
Jeugdprinses van CV “de Ulewappers”.
Na het afscheidswoord van Prins
Arnoud d’n Urste werden de leden
van het Klein Gevolg ontdaan van hun
prinselijke en andere kledingstukken
zoals de steken, gilets en jassen. Zij
kregen van Spreekstalmeester Harrie
een herinneringsonderscheiding om
gehangen. Daarna was het de beurt
aan de Ex-Prinsenclub om Arnoud op
te nemen als Ex-Prins Arnoud in de
club van Ex-Prinsen van CV “de Ezels”.
Nadat het podium in gereedheid was
gebracht, begon de zoektocht naar
de nieuwe Prins van het Ezelrijk. Het

 ubliek was ondertussen in groten
p
getale aanwezig, nieuwsgierig naar wie
dit carnavalsseizoen de scepter zou
gaan zwaaien over het Ezelrijk. Voordat
echter met de zoektocht werd begon
nen, was het eerst tijd om de nieuwe
leden van de Vaste Kern te installeren.
Door de Voorzitter werd als eerste
voorgesteld Ruby van Boekel die de
dansgarde komt versterken.
Vervolgens werd Geert Wassens op
genomen in de Raad van Elf. De zoek
tocht werd dit jaar voor het eerst
gepresenteerd door drie leden van
vriendengroep “Halfzat is ok weg
gegoid geld” te weten Sjors Cuppen,
Steef Vollenberg en Ted Wolfs.
Nadat een aantal kandidaten die niet
voldeden aan de eigenschappen voor
Prins Carnaval, in de deuropening was
verschenen, kwam tenslotte toch de
nieuwe Heerser door de deur binnen.
Het was niemand minder dan Joost
Verploegen die als Prins Joost d’n
Urste dit jaar met het Carnaval in het
Ezelrijk vooropgaat.
Na voorzien te zijn van de Prinselijke
Attributen en nadat hij de Scepter
overhandigd kreeg, begon Prins Joost
met het voorstellen van zijn Klein
Gevolg. Als Adjudantes verschenen
Franca (Beckers) en Petra (Dogterom)
op het podium om af te sluiten met zijn
Hofdame Judith (van Tienen).
Door de dansgarde werd voor Prins
Joost de nieuwe gardedans opge
voerd en na het voorlezen van zijn
proclamatie en het bekendmaken van
het thema voor dit seizoen – thema is
ROZE – was het tijd voor het feliciteren.
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JEUGDPRINSENBAL
12 NOVEMBER 2017
Aansluitend aan het Prinsenbal op za
terdagavond was het op zondag 12 no
vember tijd voor het Prinsenbal van de
jeugd. De presentatie van deze middag
was in handen van Janet Junier. Ook
deze middag waren Hofkapel “de No
tenbalkers” en dj Philip aanwezig om te
zorgen voor de muzikale noot.
Onder toeziend oog van Prins Joost
d’n Urste, zijn gevolg en de Vaste Kern
van CV “de Ezels” werd begonnen met
het afscheid nemen van de scheidende
Jeugdprins en Jeugdprinses met hun
gevolg. Hiertoe werden Jeugdprins
Pim, Jeugdprinses Loes, Adjudant
Rick, Hofdame Ella, Nar Camiel en Bo
dyguard Kevin gevraagd om op het po
dium te verschijnen. De Huuskamer in
de Viersprong was ondertussen mooi
gevuld met publiek dat allemaal kwam
kijken naar het afscheid van Jeugd
prins Pim en Jeugdprinses Loes, maar
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die ook nieuwsgierig waren naar de
nieuwe jeugdheersers van het Ezelrijk.
Na het afscheidswoord van Jeugd
prins Pim en Jeugdprinses Loes wer
den ook zij ontdaan van hun Prinselijke
Kleding zoals de Steken, Prinsencapes
en natuurlijk moesten ook zij de Scep
ter overhandigen aan de Jeugdcom
missie. Van de Jeugdcommissie ont
ving iedereen die afgelopen seizoen
had deelgenomen aan het Jeugdcar
naval, een aandenken in de vorm van
een foto. Met medewerking van de
leraressen van de basisschool, Tor en
Anjes Meijers en de overige kinderen
van groep 8, kon hierna de zoektocht
beginnen naar de nieuwe Jeugdprins
en Jeugdprinses.
Na enkele vragen bleven er uiteinde
lijk twee kinderen over te weten Gijs
van Roosmalen en Willeke Roelofs. Zij

vormen samen het Jeugdprinsenpaar
voor het komende carnavalsseizoen.
Na voorzien te zijn van de Prinselijke
Attributen en de overhandiging van de
Scepter was het tijd om de felicitaties
van de ouders, opa’s, oma’s, overige fa
milieleden en aanwezigen in ontvangst
te nemen. Ook Prins Joost en zijn
gevolg maakten van de gelegenheid
gebruik om Jeugdprins Gijs en Jeugd
prinses Willeke te feliciteren.
In de weken daarna werd ook het
Klein Gevolg van het Jeugdprinsen
paar bekend. Dat bestaat uit:Adjudant
Tim (Derks), Hofdames Anoek (v/d
Weem) en Coco (Bernards), Nar Jelle
(van Deventer), Narrin Eva (Jansen),
Bodyguard Huub (Josemanders) en
de Butlers Lucas (Nijenhuis) en Chris
(Classens).

FOUT FEESTJE
25 NOVEMBER 2017

Voor een uitgebreide fotoreportage
van bovengenoemde activiteiten en
de data van onze verdere activiteiten
verwijs ik u naar onze site:
www.deezels.nl en de agenda
achter in deze uitgave van het Gassels
Nieuws.
Carnavalsvereniging “de Ezels”

Op 25 november was het tijd voor de volgende activiteit
van CV “de Ezels” te weten het Fout Feestje. Op deze avond
kunnen de aanwezigen zich opgeven voor playback, karaoke
of een ander optreden.
Traditiegetrouw wordt op deze avond ook de Ezel of Ezelin
van het jaar en het Boerenbruidspaar bekendgemaakt.
Begonnen werd met het bekendmaken van de Ezel of Ezelin
van het jaar en dat is een persoon die als vrijwilliger veel voor
de Gasselse gemeenschap heeft gedaan.
Dit jaar viel de eer aan Dinie van Toor, die met haar vele
functies in de diverse verenigingen c.q. stichtingen veel voor
de gemeenschap van Gassel heeft (en nog) betekend. Bij
deze uitverkiezing hoort een oorkonde die door Prins Joost
werd uitgereikt met natuurlijk een bos bloemen namens de
CV. Na een dankwoord van Dinie was het tijd om de felicita
ties in ontvangst te nemen.
Na enkele optredens was het tijd voor de Boerenbruiloft
commissie om het Boerenbruidspaar van 2018 bekend te
maken. Hiertoe werd een filmpje vertoond, gemaakt door
Toon Cornelissen, waarvoor dank, met als thema “Heel Ezel
land bakt”.
Het was een hilarisch filmpje waarin diverse echtparen een
poging deden om de lekkerste taart te bakken onder de
bezielende leiding van Chris Josemanders. De resultaten
hiervan werden door het publiek na het einde van het
filmpje met zeer veel smaak verorberd. Dank hiervoor aan
Corina v/d Weem.
Door Jonas, Boer 2017, werd uiteindelijk het Boerenbruids
paar 2018 bekendgemaakt. Het waren niemand minder dan
Drieka (Janet Junier) en Hannes (Hessel van Boxtel). Zij
zullen op dinsdag 13 februari 2018 voor één dag in de onecht
worden verbonden. Hierna werd het feest nog tot in de late
uurtjes voortgezet.
Namens CV “de Ezels” feliciteren wij alle uitverkorenen met
hun benoeming en wensen iedereen een hele gezellige en
mooie Carnavalstijd toe. Daarnaast ook een woord van dank
aan allen die hebben bijgedragen aan het doen slagen van
het Carnaval 2016-2017.
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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

COLOFON
AGENDA 2018

ut urp
Voorzitter	Cor van Boekel
	Tel. 0486-472232
Secretaris	Jan Schraven
	Tel. 0486-471068
Penningmeester	Fleur Hendriks
	Tel. 06-13367989
Bestuurslid	Toon Vervoort
	Tel. 06-29081155
Bestuurslid	Maurice Willems
	Tel. 0486-850326
Bestuurslid	Willie Thoonen
Tel. 06-20739410
Correspondentieadres
De Akker 18, 5438 AS Gassel
Secretariaat	jschraven@home.nl
Dorpservicewinkel	www.gasselcentraal.nl

de viersprong
Voorzitter	Jos van den broek
	Tel. 0486-473818
Peningmeester	Dini van Toor
	Tel. 0486-420210
Bestuurslid
Janny Ramp
Lid	Cecile Martens
	Tel. 0486-471397
Lid	Hans van Hal
	Tel. 06-81145997
Mailadres voor alle bestuursleden
bestuur@vierspronggassel.nl

dorpsraad gassel
Voorzitter	Jan Sol
	Tel. 0486-432876
Secretaris	vacature
Penningmeester	Erwin Jonkman
	Tel. 06-22936600
Bestuurslid	Ineke Hendriks
Tel. 0486-475252
Bestuurslid	Jan van Laarhoven
	Tel. 0486-423561
Bestuurslid
Henk van der Linden
Adres	Overlaat 4
5438 NB Gassel

ons welzijn - ouderenadviseur
Ineke Hendriks
Hogenakker 1, 5438 AW Gassel
Tel. 06-13309614
inekehendriks13@gmail.com

redactie
Coördinatie
Berna Cornelisse
Correctie
Laura Sol-Roël
gasselsnieuws@hotmail.com

 ieuwjaarskienen
N
De Viersprong 20.00 uur
19-01-2018
Pronkzitting CV ‘De Ezels’
Slot Ezelstein, De Viersprong 19.30 uur
20-01-2018
Pronkzitting CV ‘De Ezels’
Slot Ezelstein, De Viersprong 19.30 uur
20-01-2018
Inzameling oud papier
De Bosrakkers, 08.30-11.30 uur
02-02-2018
Eet- en ontmoetingspunt
De Viersprong vanaf 11.00 uur
03-02-2018
Receptie Jeugdprins Gijs en Jeugd
prinses Willeke, Slot Ezelstein,
De Viersprong 17.30 – 19.00 uur
03-02-2018
Receptie Prins Joost d’n Urste
Slot Ezelstein, De Viersprong 19.00 uur
08-02-2018
Ziekenbezoek Gassel
CV ‘De Ezels’, 19.00 uur
09-02-2018
Jeugdcarnaval ‘De Bongerd’
Basisschool De Bongerd
09-02-2018
Jeugdcarnaval ‘De Bosrakkers’
Slot Ezelstein, De Viersprong 18.30 uur
09-02-2018
Sleuteloverdracht Prinsen
’t Dorpshuus Escharen, 21.00 uur
10-02-2018
Sleuteloverdracht
Jeugdprinsen en -prinsessen
Dorpshuus Escharen, 12.00 uur
10-02-2018	Carnavalsviering
in de St. Jan de Doperkerk, 19.00 uur
10-02-2018
Openings- en Bouwersbal
Slot Ezelstein, De Viersprong 21.00 uur
11-02-2018
Open Podium / Jeugdcarnaval
Slot Ezelstein, De Viersprong 16.00 uur
11-02-2018
Vrijgezellenaovund Boerenbruidspaar
Slot Ezelstein, 20.30 uur
12-02-2018
Optocht CV ‘De Ezels’
Gassel, 12.33 uur
12-02-2018
Groots Optochtbal na de optocht
Slot Ezelstein, De Viersprong
13-02-2018
Boerenbruiloft Drieka en Hannes
Slot Ezelstein, De Viersprong 11.00 uur
13-02-2018
Sluitingsbal CV ‘De Ezels’,
Slot Ezelstein, De Viersprong 21.00 uur
17-02-2018
Inzameling oud papier
De Bosrakkers, 08.30-11.30 uur
17-02-2018
Herringschelle
De Viersprong 21.00 uur
02-03-2018
Eet- en ontmoetingspunt
De Viersprong vanaf 11.00 uur
15-03-2018
Sluittijd kopij
Gassels Nieuws
17-03-2018
Inzameling oud papier
De Bosrakkers, 08.30-11.30 uur
07-01-2018

coverbeeld en vormgeving
www.studioindruk.nl

Gassels Nieuws -  januari 2018

19

Sluittijd kopij Gassels Nieuws 15 maart 2018 | Volgende uitgave wordt verwacht april 2018

