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Beste  inwoners van Gassel 

Het is al weer meer dan een jaar geleden,  dat de voorzitters van de drie Gasselse   

Stichtingen begonnen zijn om periodiek met elkaar te bespreken wat de ontwikkelingen 

binnen hun Stichtingen zijn en waar de accenten voor de komende perioden zullen  

komen te liggen. Hierdoor waren we op de hoogte van elkaars activiteiten en konden 

we aangeven wat eenieder van belang vond om de leefbaarheid van ons dorp te       

verbeteren, dan wel in stand te houden. 

Zo zijn er uit drie-partijenoverleg reeds een aantal  initiatieven verwezenlijkt, waarbij 

wellicht de meest in het oog springende gezamenlijke activiteit was:  Samen met de 

Harmonie “Meer Vreugd” de reeds jaren bestaande nieuwjaarsreceptie, eens extra op 

te pimpen, zodat een groter  publiek daadwerkelijk deze Nieuwjaarsreceptie zou      

bezoeken. Iedereen, die er geweest is, zal kunnen beamen, dat het een grandioos    

succes is geweest. 

Ook is tijdens dit overleg besproken of het niet zinvol en praktisch zou zijn om de     

afzonderlijke nieuwsbrieven, die op verschillende tijden en wijzen door de drie       

Stichtingen afzonderlijk werden verstuurd, te combineren tot een gezamenlijke   

nieuwsbrief, waardoor versnippering, dan wel doublering van de berichtgeving        

voorkomen wordt. Tevens dwingt de periodieke verschijning ervan de Stichtingen na te 

denken, wat zij met de dorpsbewoners willen, dan wel denken te  moeten                 

communiceren. 

Wellicht dat we ook een rubriek kunnen openen, met een  agenda, waarin wordt      

aangegeven wat er, ook van Gemeentewege,  in Gassel  in de komende periode staat te 

gebeuren. 

Voorlopig is deze gezamenlijke Nieuwsbrief een experiment. Na een paar uitgaven,   

zullen we een en ander evalueren en kijken of het levensvatbaar is en  of het in een 

behoefte voorziet. 

Omdat elke Stichting in principe verantwoordelijk is voor haar eigen activiteiten en  

beslissingen, zal dit bulletin vooralsnog uit 3 eigen onderdelen bestaan. 

Wij danken hierbij Krijn  Elders en Willie de Kleijn, omdat zij in zeer korte tijd erin     

geslaagd zijn om van deze nieuwsbrief het onderhavige geheel te maken. 

Jan Sol, voorzitter Dorpsraad  Gassel 
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Wie gaat in Gassel de friet bakken? 

 

Dat is waarschijnlijk voor u maar ook voor ons nog de grote vraag. Zoals u 
waarschijnlijk wel gelezen of gehoord hebt gaan Wim en Diny Repkes ons per 
31 augustus verlaten.  

Heel, heel erg jammer maar het zat er, qua omzet voor hun gezin net niet in, zo 
vertelde Wim in de Gelderlander. 

Toch denken niet alleen het bestuur van Dorpsservicewinkel maar ook mensen 
uit de branche, dat er  mogelijkheden zijn. Hoe dan ook het valt of staat met 
omzet.  

Natuurlijk spelen daar de openingsuren een grote rol in. Maar ook de gun    
factor is hier van groot belang. Als een ieder die nu zijn frietje nog in Grave of 
Beers haalt, en vanaf nu in Gassel gaat, zou dat al best voldoende kunnen zijn 
voor die omzet.  

Het kan toch niet zo zijn dat de Gasselse ondernemers alleen benaderd worden 
zodra er iets te sponsoren of te trakteren valt. En zodra er een evenement of 
een andere groteinvestering gedaan wordt dat men dan via internet of buiten 
Gassel gaat.  

Wij denken als wij Gassel met z'n allen leefbaar willen houden ook onze onder-
nemers moet kunnen blijven bestaan. Dat geldt niet alleen voor de cafetaria 
maar voor alle Gasselse ondernemers.  

Wij hopen dat wij een gezin treffen die de cafetaria wil overnemen en dat 
naast de cafetaria één van de partners een vaste baan heeft. Ook hopen wij dat 
ze heel dicht bij wonen en op die manier wat vaker de zaak kunnen openen en 
met mooi weer het nieuwe terras gebruiken.  

Het grote voordeel bij onze stichting is het feit dat de gehele inrichting niet 
hoeft worden overgenomen. De gehele inrichting is van Gassel. Dus een     
nieuwe of jonge ondernemer, man of vrouw, kan met héél, héél weinig kapitaal 
in onze cafetaria aan de slag.  
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AED: blijf alert! 

 

Bij de Viersprong en de voetbal/tennisclub hangen AED-
apparaten om snel hulp te verlenen als mensen een hartstil-
stand krijgen. Wij zorgen dat de apparaten gebruiksklaar zijn. 

Dan is het ook belangrijk dat er mensen paraat zijn die goed weten hoe ze met 
de AED hulp kunnen bieden en die gealarmeerd worden als het nodig is. Want 
snel reageren is belangrijk; elke seconde telt. 

 

Veel Gasselnaren hebben een diploma voor EHBO, bedrijfshulpverlening (BHV) 
of reanimatie+AED. Een deel daarvan is aangesloten bij de vrijwillige burger-
hulpverlening en krijgt een SMS-alert als er hulp nodig is. Anderen hebben wel 
het diploma, maar zijn niet aangesloten. Dat is jammer, want het systeem 
werkt natuurlijk beter naarmate er meer mensen meedoen.  

 

Hierbij dus een oproep aan iedereen met een diploma om regelmatig een     
opfriscursus te doen en om zich aan te melden voor AED-alert. Dat kan via 
www.hartslagnu.nl. Je  kunt aangeven wat bij jou past, want niet iedereen kan 
of wil op iedere melding reageren. Op deze website is veel informatie te vinden, 
maar je kan ook in Gassel terecht bij Riny Janssen, tel. 474680.  

 

 

Ook de inventaris van de Viersprong is van het dorp  

 

De Viersprong is van en voor Gasselse mensen. Wij krijgen soms de vraag om 
gebruik te kunnen maken van spullen die we in de Viersprong hebben. We  
hebben besloten om meer daaraan mee te werken. Dat betekent dat we zaken, 
zoals podiumstukken, statafels, houten tafels, stoelen en bankjes, enkele    
gymtoestellen tegen een lage prijs gaan verhuren voor activiteiten in Gassel.  

Uiteraard gelden er regels. Huren kan alleen als de spullen niet in de Viersprong 
zelf nodig zijn. Eventuele schade is voor de huurder. Verhuur verloopt via de 
beheerder die een contractje maakt en de spullen vooraf en afloop controleert. 
We zijn benieuwd of dit aan de vraag voldoet.  
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Bloedprikpunt Gassel ondergaat enkele wijzigingen. 

Met ingang van 1 april j.l. heeft Canisius Wilhelmina Ziekenhuis het bloedprik-
punt in Grave en in Gassel overgenomen van Saltro. 

Hiermee komt de mogelijkheid dat er ook in Gassel iedere donderdag het     
gewone bloed geprikt kan worden maar ook voor de trombose. In de dokters-
praktijk Grave wordt niet meergeprikt. Dat is ook verplaatst naar het Catharina-
hof in Grave. 

Dus binnenkort kunnen alle mensen die bloed moeten prikken iedere donder-
dagmorgen terecht in de Dorpsservicewinkel. Wel worden de tijden aangepast 
van 09.00 tot 9.30 uur. Wanneer de de wijzigingen in gang gezet wordt, zal zeer 
binnenkort bekend gemaakt worden door CWZ. 

 

 

Het Julianaplein e.o. aantrekkelijk, uitnodigend en gezellig? 

 

Nadat de dorpsraad in 2014 samen met de gemeente het Julianaplein een    
geweldige opknapbeurt had gegeven, kwam onze Stichting met de gedachte 
om het stukje bij beetje aan te kleden.  

Dus zijn we begonnen met het terras en denken dat we daar redelijk in         
geslaagd zijn. We hebben stevige terrasschotten, met sterk glas. twee prachtige 
bloembakken en sfeerverlichting.  

Dit alles hebben wij laten leveren door de firma Haco. Een firma met erg veel 
ervaring in dit soort zaken en die kwaliteit levert. Dit alles heeft € 6800 gekost 
incl. plaatsen. Daarbij kwam nog het vullenvan de bloembakken en het         
aansluiten van de verlichting.  

Gelukkig hebben een beroep kunnen doen op onze vrijwilligers, daarnaast op 
Martien van de Lockant voor de bloemen, Hans van Spijk voor de stroom     
aansluiting, Ben Litjes Escharen voor enkele ondersteunende zaken. 

http://www.hartslagnu.nl
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Van een leefbaarheidsproject van de ING bank mochten we € 750 incasseren. 

Tijdens de wedstrijd maatschappelijke betrokkenheid van de Rabobank 2014, 
waarin we samen met het schuttersgilde St. Jan met bijna heel Gassel, als     
ondersteuning € 3000 mochten ophalen voor dit project. En ook van het     
Oranjefonds mochten we voor dit project € 3000 op onze rekening bijschrijven. 
Dus met slechts € 50 eigen geld heeft Gassel met deze sponsoren een prachtig 
terras kunnen binnen halen. Maar een terras zonder parasol kan eigenlijk niet. 
Dus vond het bestuur dat een kwalitatief terras ook een mooie en goede para-
sol het geheel nog aantrekkelijker, gezelliger en uitnodigender zou maken. 
Maar dit was een behoorlijke rib uit ons lijf van iets meer dan € 1000. 

De ondernemersvereniging van Gassel zou in 2014 voor de 3e en tevens laatste 
keer de lampjes aansteken in de Julianaboom op het plein. Dus hebben wij in 
overleg en ondersteuning van de Dorpsraad het idee opgepikt om sfeer-
verlichting in een ring rondom het Julianaplein samen met de Dorpsraad en de 
ondernemersvereniging in de donker maanden te gaan ontsteken. Dan hopen 
wij begin juli van de provincie bericht te krijgen over “Doe project”. 

Dit is een subsidie ook weer voor de leefbaarheid en als dat lukt, gaan we op 
het Julianaplein de 9 prachtige lantaarnpalen voorzien van Flowerbaskets.    
Zodat daar iedere dorpsgenoot maar ook passanten kunnen genieten vaneen 
fleurig, gezellig, uitnodigend en aantrekkelijk Julianplein.  
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De Viersprong is en blijft de plaats waar mensen uit Gassel elkaar kunnen ont-
moeten. Daarom wil het bestuur de afwegingen en keuzes graag maken in goed 
overleg met betrokkenen uit het dorp. We zullen enkele mensen vragen om in 
een ‘denktank’ actief mee te denken. Ook gaan we geregeld in gesprek met de 
vaste gebruikers, zodat we voor Gassel een ontmoetingspunt krijgen met een 
breed draagvlak, waar iedereen zich thuis voelt. We houden jullie via deze 
nieuwsbrief op de hoogte. 

 

Wie komt ons bestuur versterken? 

 

Het bestuur van SGG zoekt een secretaris.  

We willen graag iemand erbij hebben die 
samen met de voorzitter de agenda 
maakt, die notuleert en zorgt dat alle stuk-
ken goed en toegankelijk gearchiveerd 
worden. Daarvoor gebruiken we Dropbox.  

 

De sfeer in het bestuur is prettig en open. De komende periode worden er   
belangrijke keuzes rond het beheer gemaakt die zeker discussie in Gassel zullen 
oproepen. De secretaris kan daarbij een belangrijke inbreng leveren. Zij of hij 
neemt mede de verantwoordelijkheid voor genomen besluiten en wil daarover 
ook het gesprek met de dorpsgenoten aangaan.  

 

Het bestuur vergadert eens in de maand. Tussendoor zijn er af en toe            
besprekingen met de gebruikers of de gemeente. De secretaris is daar meestal 
bij. Het liefst zien we dat het nieuwe lid de gemiddelde leeftijd van het bestuur 
flink omlaag brengt. Als je belangstelling hebt of er eerst eens over wilt praten, 
kan je een bestuurslid aanspreken of mailen of bellen naar de voorzitter (zie 
achterblad).  



8 

Het beheer van de Viersprong gaat veranderen. 

 

Gemeenschapshuis de Viersprong is opgericht om het ontmoetingspunt te zijn 
voor alle inwoners van Gassel. Thuisbasis voor verenigingen en evenementen, 
maar ook een plek waar mensen binnen kunnen lopen voor gezelligheid of   
contact en waar zij een bijeenkomst kunnen houden om iets te vieren of te  
gedenken. Daarvoor is een goede horeca belangrijk, maar moet ook het overige 
gebruik van het gebouw aantrekkelijk en uitnodigend zijn.  

 

In het functioneren van het gemeenschapshuis speelt de beheerder een       
centrale rol. Het bestuur van de Stichting Gemeenschapshuis Gassel (SGG) is er 
verantwoordelijk voor dat het beheer goed wordt uitgevoerd. In de loop der 
jaren is regelmatig van beheerder gewisseld. Sinds vier jaar is Tonnie Cremers 
beheerder. SGG heeft in de loop van deze vier jaar regelmatig met hem         
gesproken over zaken die beter moeten verlopen om het alle mensen goed 
naar de zin te maken. Voor de bezoekers van de Huuskamer (de foyer) zijn de 
sfeer en gastvrijheid goed, maar voor het gemeenschapshuis als geheel zijn we 
niet tevreden. De verbeteringen die wij nodig vinden komen niet uit de verf en 
er is ook niet het vertrouwen dat dit in de toekomst verandert. Na een        
moeilijke afweging heeft het bestuur daarom besloten om de beheer- en    
huurovereenkomst met Tonnie Cremers niet voort te zetten. Daardoor zal hij 
over enige tijd het beheer moeten beëindigen. 

 

Dat betekent dat we nu keuzes moeten maken over hoe het beheer er in de 
toekomst gaat uitzien. Er zijn verschillende mogelijkheden die we uitzoeken, 
waarbij we geholpen worden door een deskundige van Radius, de welzijns    
instelling van het Land van Cuijk. Omdat er juridische haken en ogen aan zitten, 
gaat het nog wel even duren voor de veranderingen zichtbaar zijn. In ieder   
geval zullen we voorkomen dat er opnieuw een periode zonder beheerder    
ontstaat, want daar zit niemand op te wachten.  
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Nieuwsbrief juni 2015 

Gildefeesten 2015 Schuttersgilde St Jan  

Op de dag zelf hebben wij het Gilde al uitvoerig gelukgewenst met haar 450 
jarig onafgebroken bestaan. Dat dit een niet alleen heugelijk feit is, maar dat dit 
ook in “hogere” kringen uitdrukkelijk gewaardeerd wordt, blijkt wel uit de    
Koninklijke medaille, die de Deken in ontvangst mocht nemen. Vanaf deze 
plaats willen wij als Dorpsraad het Gilde nog eens bijzonder feliciteren met de 
meer dan geweldige organisatie van de afgelopen Gildefeesten. Letterlijk alles 
klopte (althans wat wij als min of meer buitenstaander hebben kunnen         
constateren). Dan was er het prachtige weer, de grote belangstelling en de 
feestelijke stemming, zowel in de avonden als overdag. Kortom een zeer       
geslaagd evenement. Het enige dat wij als Dorpsraad jammer vonden is dat er 
vanuit de pers, met name de Gelderlander, nauwelijks aandacht aan dit festijn 
geschonken is. Daarom doen wij het hier nog maar eens. 

 

Uitgevoerde zaken 2015 

Vanuit de verschillende operationele IDop-commissies zoals deze zijn ingesteld 
onder auspiciën van de Stichting Dorpsraad Gassel doen wij u graag verslag 
over de belangrijkste vorderingen en werkzaamheden die in de eerste helft van 
dit jaar zijn verricht. 

 

Commissie Woningbouw (Erwin Jonkman) 

Na jaren van overleg met grondeigenaren en de gemeente lijkt er eindelijk 
schot te komen in de ontwikkeling van één of meerdere locaties voor woning-
bouw binnen Gassel. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden en hieruit zijn 
een dusdanig aantal gegadigden voortgekomen dat de gemeente heeft           
ingestemd met het verder ontwikkelen van de locatie Molenakker. Ook lijkt er 
beweging te zitten in de ontwikkeling van de locatie achter de kerk, hoewel het 
Bisdom nog definitief bericht moet geven over het al dan niet doorgaan van de 
verkoop van het perceel achter de kerk in combinatie met de oude pastorie. In 
september/oktober zal er een informatie-avond worden georganiseerd in     
samenwerking met de betreffende grondeigenaren en ontwikkelaars, waarvoor 
we u apart zullen uitnodigen. In het college van B&W zijn inmiddels de nodige 
zaken besproken om te komen tot een collectieve aanpak van de betreffende 
locaties. 
 
 Commissie Welzijn en Zorg (Ineke Hendriks) 

In februari 2015 is een inventarisatiebijeenkomst geweest met een aantal     
inwoners van Gassel over voorzieningen op het gebied van Welzijn en Zorg.  
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Gevraagd is welke voorzieningen aanwezig zijn en goed functioneren, maar 
uiteraard is ook gekeken naar zaken die gemist worden en die beter georgani-
seerd kunnen worden. Er zijn een aantal concrete actiepunten uit gekomen, die 
nu nader worden ingevuld, waaronder het oprichten van een centraal           
informatiepunt. In het najaar zal tijdens de landelijke Burendag op 26           
september 2015 een ontmoetingsevenement worden georganiseerd rond het 
Julianaplein, waarvoor een ieder zal worden uitgenodigd. We zijn nog op zoek 
naar vrijwilligers die mee willen helpen deze Burendag voor te bereiden, maar 
ook vrijwilligers die op 26 september  mee willen helpen. Deze hulp kan       
bestaan uit verschillende activiteiten zoals helpen met koffie, thee en soep, 
dorpsbewoners thuis ophalen en terug brengen, etc.  Dus mocht dit u           
aanspreken dan vernemen we dat graag! Stuur een email naar burendaggas-
sel@gmail.com of bel 06-13309614 (Ineke) 

 

Commissie Bos/Openbare ruimte (Jan van Laarhoven) 

De eerste schouw met de gemeente heeft eind 2014 plaatsgevonden en       
inmiddels zijn de meest gevaarlijke situaties in het Gassels Bos aangepakt door 
middel van snoei- en opruimwerkzaamheden. Er is een team van vrijwilligers 
samengesteld die in samenwerking met de gemeente Grave zal komen tot een 
grote opruim- en herstelactie. De exacte planning van de werkzaamheden en 
de taakverdeling tussen vrijwilligers en medewerkers van de gemeente zal   
binnenkort worden afgerond. Op veler verzoek hebben we ons ook                
beziggehouden met de wegafsluiting van de Gaaijweg in het bos, momenteel is 
de  gemeente doende om met betrokkenen op minnelijke wijze te komen tot 
een goede oplossing teneinde de bereikbaarheid van het bos voor een ieder te 
kunnen blijven garanderen. 

Kermiscommissie (Jan van Laarhoven en Erwin Jonkman) 

Als Dorpsraad zijn we zeer blij met het initiatief van een aantal betrokken    
Gasselnaren om in 2015 weer een echte kermis te kunnen hebben op het    
Julianaplein. Het programma is rond, er is gezorgd voor veel attracties en een 
gezellige tent; wij hopen dan ook op een grote opkomst. Via diverse kanalen 
zult u nog verder worden geïnformeerd over het programma van de kermis, 
maar houdt in ieder  geval 20-21-22 augustus vrij! Momenteel worden de   
laatste zaken geregeld, waaronder de vergunning en afstemming met de      
gemeente, zodat we eind augustus weer een voortreffelijke kermis kunnen 
neerzetten. Vanuit de Dorpsraad is een woord van dank aan de actieve kermis-
commissie dan ook meer dan op zijn plaats! 

 

Overige zaken 

In de eerste helft van 2015 hebben er naast de maandelijkse  
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bestuursvergaderingen gesprekken plaatsgevonden met Wethouder Henisch 
van Grave over de toekomstige subsidiemogelijkheden en de verdere optimali-
satie van de communicatie tussen dorp en gemeente; daarnaast is de              
Deelnemersraad bijeen geweest om de Dorpsraad in een breder verband          
bijgepraat te houden over zaken die binnen Gassel spelen. 

 De gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie die de Dorpsraad in combinatie met 
Harmonie en Viersprong heeft georganiseerd was drukbezocht en algemeen de 
reactie opgeroepen om dit in de toekomst te blijven organiseren. 

 In 2014 is de nodige aandacht geschonken aan de mogelijke komst van 
Breedband-internet in Gassel. De gemeente is akkoord gegaan met het verder 
uitwerken van plannen; de Dorpsraad blijft het volgen en informeert u zodra 
hier meer informatie over de verstrekken is. 

Binnenkort zullen we een plan samenstellen van de IDop-actiepunten die voor 
2016 op de planning komen te staan. Heeft u hierover ideeën of suggesties dan 
vernemen wij dit graag. 

 

Mist u zaken? Heeft u vragen of tips om de werkzaamheden van de Dorpsraad 
te ondersteunen of uit te breiden? De Dorpsraad wil er graag voor u als        
inwoners van Gassel zijn, dus uw reactie is van harte welkom op                 
dorpsraadgassel@hotmail.com of op onze Facebook-pagina! 

  

 

Agenda voor de komende maanden: 

12 juli .    Rommelmarkt, georganiseerd door het Schuttersgilde St Jan 

4 t/m 12 juli.   Trope Open, jaarlijks tennistoernooi van TV EDOS 

24 juli.              Doorkomst 4-daagse van Nijmegen 

20-21-22 Aug. Kermis in Gassel 

26 sept.    Burendag  

2 okt.     De Gasselse Kennisquiz (7de editie) 

 

 

Alle betrokken Stichtingen kunnen deze agenda aanvullen met de bij hen      
bekende activiteiten 

mailto:burendaggassel@gmail.com
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