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KERKBERICHTEN.
Zondag 07 okt.: Geen H.Mis :
Zondag 14 okt.: H. Mis.
De Allerzielenviering wordt op 28 oktober gehouden met na de mis de Gravenzegening.
Met ingang van heden gaan we voorlopig door met missen om de 14 dagen. De tijd blijft vooralsnog 11.00
uur. Voor zover als het lukt zal wel elke zondag vanaf ca. 11.00 uur de kerk open zijn voor een gebedje of
zomaar een bezoekje.
AFSPRAKEN over dopen, huwelijken etc. blijven gewoon lopen via de parochie. Wij geven dit door aan
Horst, daar wordt dan de rest geregeld (datum,tijd, inhoud etc.)
Naast onze parochie (tel.06-21513560 of parochie@griendtsveen.org) kunt U ook terecht bij het
algemeen secretariaat in Horst: Hoofdstraat 7/5961 EX Horst
tel. 077 3981416 (secretariaat ma, di, do en vrij bereikbaar van 10.00 tot 12.00uur)

NIEUWS VAN BEN FAAS.
Ben is vorige week verhuist naar een appartement in Nijmegen: Het adres is: Heyendaalseweg 292j,
6525 SM Nijmegen.
De parochieraad is op dit moment bezig om in overleg met diverse partijen een programma samen te
stellen voor het afscheid van Ben. Uiteraard is Ben zelf nauw bij dit overleg betrokken. De datum is
gepland voor ZONDAG 02 DECEMBER, vanaf 11.00 uur. Via het Mededelingenblad houden we U
verder op de hoogte.

Eetplein Griendtsveen
Lekker samen eten
gvoor iedereen en tegelijkertijd gezellig buurten!
Het volgende eetpunt in Griendtsveen is donderdag 11 oktober en u bent van harte
welkom!
U bent welkom bij Herberg de Morgenstond, tussen 11.45 uur en 12.00 uur wordt u verwacht. Vanaf
12.00 uur wordt een heerlijk warm diner voor u en uw plaatsgenoten geserveerd. Dit alles voor slechts €
11,75, exclusief de consumpties (niet verplicht).
Bent U 55+ en wilt u deelnemen aan het eetpunt dan kunt u zich aanmelden tot dinsdag 9 oktober
12u. U bent van harte welkom om een keertje deel te nemen zodat u een eerste indruk krijgt. Aan
het einde van uw eerste eetpunt besluit u of u vaker wil deelnemen.
Heeft u vragen, interesse of wilt u zich aanmelden (vóór dinsdag 9 oktober 12u)
dan kunt u contact opnemen met Joke Steeghs telefoonnummer 0493 529266 of Nelly v.d. Zanden
telefoonnummer 0493 529346. Mag ook via de email: jmjsteeghs@onsbrabantnet.nl
Eetplein Griendtsveen wordt mede georganiseerd door KBO Griendtsveen
Contactadres→ kbo@griendtsveen.org

FANFARE RENANTIA.
Bokkenollen en Limonollen
Dit weekend hopen we u ook allemaal te mogen begroeten bij dit prachtige evenement als
toeschouwer of vrijwilliger.
Repetitie maandag 8 oktober
Wekelijkse repetitie van 20.00-22.00u in De Zaal.
Oud Paper en Oud Ijzer
In verband met het Bokkenollen komen we 13 oktober oud papier ophalen.
Zaterdag 27 oktober komen we weer langs om het oud ijzer op te halen. Dus U mag al beginnen
met verzamelen.

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN.
PROGRAMMA
za 6 okt. 09:15 uur ZSV JO8-3
za 6 okt. 11:15 uur Milheezer Boys JO10-1
za 6 okt. 17:00 uur Milheezer Boys Veteranen
UITSLAGEN
za 29 sep.
za 29 sep.
za 29 sep.
zo 30 sep.

Deurne JO10-2
RKMSV JO8-1
H'veen-G'veen Veteranen
SVVH 2

-

- H'veen-G'veen JO8-1G
- H'veen-G'veen JO10-1
- H'veen-G'veen Veteranen

H'veen-G'veen JO10-1
H'veen-G'veen JO8-1G
S.P.V. Veteranen
H'veen-G'veen 1

0-4
7-9
6-1
0-2

GRIENDTSVEENS UITSPANNING.
Zondag 7 oktober is de handboog gesloten in verband met Bokkenollen.

ONDERHOUD KERKHOF.
Maandag 8 okt. tweewekelijks onderhoud op het kerkhof vanaf 09.00 uur. Vrijwilligers die mee
willen helpen met het onderhoud van het kerkhof zijn en blijven welkom.
SP: onderzoek naar seniorenwoningen
Wonen is voor de SP een belangrijk thema. Iedereen heeft recht op een woning en een goede en
veilige leefomgeving. Onze samenleving vergrijst, waardoor de behoefte aan daarop aangepaste
woningen toeneemt. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee.
Nu hebben we in Horst aan de Maas zogeheten seniorenwoningen. Woningen die volgens plan
dicht bij elkaar liggen zodat zorg en nabuurschap goed tot hun recht komen. Volgens plan, maar
klopt dit met de realiteit? In de praktijk zien we dat de woningen die in het bezit zijn van
bijvoorbeeld Wonen Limburg nadat ze leeg komen te staan zo snel mogelijk weer bewoond
moeten worden. Door wie dan ook. Dit doet afbreuk aan het idee van zorg en nabuurschap.
De SP hoort ook geluiden dat senioren soms helemaal niet in deze woningen willen wonen
omdat ze niet meer voldoen aan de standaard van deze tijd.
Om dit punt te onderzoeken gaat de SP een enquête houden in verschillende kernen in onze
gemeente waaronder ook in Griendtsveen. We zullen binnenkort enquêtes verspreiden die we op
13 oktober op komen halen. Uiteraard zullen de bewoners van de straten die we hebben bezocht
op de hoogte gehouden worden van de uitkomsten. Met de verkregen informatie gaan we
voorstellen doen waarmee het beleid op gebied van wonen met name voor de senioren in Horst
aan de Maas goed, veilig en duurzaam wordt. SP Horst aan de Maas

Staatsbosbeheer herstelt fietsverbinding in Mariapeel
De fietsverbinding langs de Hoofdwijk in de Mariapeel, tussen Griendtsveen en de Zwarte Plakweg, is in september
2018 hersteld door Staatsbosbeheer. De kade langs de Hoofdwijk, waarop de fietsverbinding lag, heeft de
afgelopen jaren dienst gedaan als toegangsweg voor het bouwverkeer in de Mariapeel. Nu de werkzaamheden
klaar zijn, wordt de verbinding van voorheen weer hersteld.
Het verstevigen van de kade was nodig voor de zware machines. Dit ging een aantal jaar, spijtig genoeg, ten koste
van de fietsverbinding. Het zand dat op de kade gebruikt was voor de versteviging, bleef onsamenhangend omdat
er weinig organisch materiaal doorheen zit. Fietsen was daardoor niet goed mogelijk. Het gebruik van dit schrale
zand was een vereiste vanuit de ecologische voorwaarden uit het project.
Nieuwe fietsverbinding
Met inspanningen van Staatsbosbeheer, Provincie Limburg, bewoners, aannemers en een ecologisch adviesbureau
is tot een gezamenlijk ontwerp en materiaalkeuze gekomen voor de ondergrond van de nieuwe fietsverbinding.
Een dun laagje split (vermengd met de zandige ondergrond) zorgt voor een stevige ondergrond. De kade begroeit
de komende jaren en er kan vanuit beiden kanten gefietst worden. Het beeld is vergelijkbaar met de
fietsverbinding zoals langs het Defensiekanaal (uiteraard zonder de grote bomen). Naast de fietsverbinding blijft de
kade de toegangsweg voor de reguliere beheerwerkzaamheden door Staatsbosbeheer.

Staatsbosbeheer start nazorg trosbosbes in de Mariapeel - puttencomplex
In de puttencomplexen in de Mariapeel zijn de afgelopen jaren veel trosbosbesstruiken verwijderd.
Staatsbosbeheer wil voorkomen dat de struiken opnieuw het veen overwoekeren. Ze krijgen hierbij hulp van het
sociale werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel, Senzer uit Helmond.
Verwijderen trosbosbesstruiken
Tijdens de LIFE+ hoogveenherstelwerkzaamheden zijn de grote trosbosbesstruiken verwijderd met behulp van
machines. Om dit zo te houden is nazorg nodig. Kleine trosbosbesstruiken worden (handmatig) verwijderd om de
Mariapeel open te houden anders keren de manshoge struiken weer terug. De struiken zorgen voor teveel
schaduw, terwijl hoogveenplanten juist gebaad zijn bij veel zonlicht. Daarnaast verdampten de struiken veel water.
Afgelopen september is de eerste nazorg in het puttencomplex gestart, een ecologisch zeer waardevolle plek voor
hoogveenontwikkeling. Een flinke klus, waar een lange adem voor nodig is.
In het verleden namen vogels de zaden van bosbessen mee vanuit omliggende kwekerijen. De kwekerijen uit de
omgeving werken nu grotendeels met steriele (niet- kiemkrachtige) bessenstruiken.
Samenwerking diverse partijen
De komende jaren zijn met regelmaat diverse partijen
werkzaam in de Peel om de bosbessen te verwijderen. Hierbij
wordt steeds bekeken wat de omstandigheden in het veld zijn,
en wat de beste aanpak is gezien weersomstandigheden en
veldcondities. Hierbij wordt advies van diverse deskundigen
ingewonnen.
Het sociale werkbedrijf Senzer uit Helmond, met een groep
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, gaan
Staatsbosbeheer dit najaar helpen om handmatig de kleine
struiken te verwijderen.
Kleine aanpassingen waterhuishouding
In het najaar van 2018 wordt een ‘’ fine-tuning ‘’ van de
waterhuishouding in het puttencomplex gedaan. Na een
seizoen van monitoren bleek dat er kleine aanpassingen aan de
nieuwe situatie nodig zijn. Het is een complex hydrologisch en
ecologisch systeem waar zorgvuldigheid van groot belang is.
Daar waar nodig worden door een graafmachine voorzichtig
dijkjes en verhogingen met lokaal gewonnen materiaal
aangelegd om de werkzaamheden te ondersteunen.

