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VAN DE REDACTIE:
Het Mededelingenblad zal haar persen stil leggen in week 30 t/m 32. De vakantie-aflevering
verschijnt op 20 juli. Het eerstvolgende Mededelingenblad daarna op 17 augustus.

KERKBERICHTEN.
Zondag 9 juli:
09:45 uur: Gezongen H. Mis, opgeluisterd door het Genootschap Herzelen.
15:00 uur: Doopsel Jolie van Dinther.
Je moet een insider zijn om te weten dat Herzelen een samentrekking is van het Duitse Herz en het
Nederlandse – zeg maar gerust Deurnese – borrelen. Dat vraagt om een uitleg. Zeven mannen hielpen in 1995
de toenmalige dirigent Luuk Jonkers van het Zeilbergs gemengd koor Animato, waarvan zij allen lid waren, met
het vervoeren van een levensgroot Heilig Hartbeeld van Helenaveen naar Zeilberg. Het beeld werd op een
shovel geladen en ging op paaszaterdag (stille zaterdag) met escorte de weg op – ervoor en erachter auto’s
met de alarmlichten aan.
Op de goede afloop moest gedronken worden en de trotse nieuwe eigenaar van het beeld stelde meteen voor
om voortaan elk jaar op de zaterdag voor Pasen te borrelen ter ere van het Heilig Herzbeeld. Een jaar later
stonden de mannen zoals afgesproken bij de dirigent aan de deur, maar niet in hun gewone doen. Gehuld in
gehuurde monnikspijen zongen zij enkele speciaal ingestudeerde liederen. Het Genootschap Herzelen was
geboren. Plezier maken staat zonder twijfel voorop bij deze hechte groep. Het is een ‘acht-eenheid’. Op het
repertoire staan liederen met een religieuze inslag en streek- en plaatsgebonden nummers.

DE ZONNEBLOEM
Op donderdag 13 juli is er een amusementsmiddag voor de gasten van de
Zonnebloemafdelingen in Horst a/d Maas. De middag vindt plaats in PETC+ in Hegelsom
van 14 – ca 17u. Vertrek uit Griendtsveen om 13.15u.
Het zonnetje liet het afgelopen zaterdag een beetje af weten,
maar daar liet niemand zich door tegenhouden. Het was weer een
zeer geslaagde 6-kamp. We willen dan ook de
Peeldruppels met hun 48 punten feliciteren met hun
1e plaats. 2e waren de Krijsende zeehondjes, 3e de Granaatjes, 4e
Wie will winnen, 5e de Ibizaknallers en 6e de Stormtroepers. Ook
willen we weer iedereen die deze 6-kamp heeft meegeholpen
bedanken, zonder vrijwilligers lukt het niet. En hopelijk weer tot volgend jaar.
Groetjes Bestuur Kindervakantiewerk.

Het daguitstapje van de KBO is op woensdag 23 augustus. U kunt dit
alvast in uw agenda noteren. Een tipje van de sluier:
Treinen in Zuid-Limburg. In de komende weken meer informatie.

VAKANTIE ……..
Uw vaste krantenbezorger is in week 28 en 29 (8 tot 23 juli)
op welverdiende vakantie is. De krant wordt dan bezorgd door Mario die eerst zijn eigen wijk doet en dan
ligt ie in Griendtsveen iets later in de bus. Wij hopen dat de inwoners hier begrip voor hebben
Als er echt iets is kan Hans bereikt worden op tel.nr. 0619673888
Hij neemt dan contact op met Mario.

START LAATSTE WERKSEIZOEN HOOGVEENHERSTEL IN DE GROOTE PEEL EN MARIAPEEL
Van 15 maart tot 15 juli was de Peel een aantal maanden het domein van de vogels. Rust in de beide
Peelvenen vanwege het broedseizoen. Vanaf 17 juli zullen de werkzaamheden hervat worden. Het laatste
werkseizoen van de beide projecten gaat dan van start. Beide projecten hebben tot doel om het
hoogveen voor de toekomst te behouden. Doen we niks dan gaat het unieke hoogveen verloren. In de
inrichtingsmaatregelen draait het om het vasthouden van regenwater zodat het hoogveensysteem zich
hersteld.
In de Mariapeel concentreren dergelijke hydrologische werkzaamheden zich met name in de Horster
Driehoek. In totaal worden er komend werkseizoen nog zo’n 12 km sloten verondiept, 4 km kades
aangelegd, 30 dammen in wijken aangebracht en 10 stuwen geplaatst. Er wordt gewerkt vanuit drie
depots; het depot aan de Vossenheuvel is nieuw. Tegelijkertijd wordt ook leefgebied voor beschermde
soorten, zoals blauwborst, roodborsttapuit, nachtzwaluw en gladde slang verbeterd. Hiervoor worden op
6ha (half) open zonnige plekken gemaakt door houtopslag (gedeeltelijk) te kappen. Er zal op die plekken
een gevarieerd landschap met hier en daar een solitaire boom of boomgroep ontstaan. In Mariaveen
worden aan de zuidzijde de laatste 75ha van de 300ha trosbosbessen verwijderd. Ook in de Deurnsche
Peel worden komend seizoen deze uitheemse struiken op twee locaties verwijderd.
Het komende en laatste werkseizoen loopt van half juli tot half maart 2018 in de Mariapeel.
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Markt Horst
Winkelen in Grefrath
Rondrit door de Voerstreek in België
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Rondvaart Well
Lunchen bij Jagersrust, Velden
Winkelen Patronaat, Horst
Middagje Afrika
Koffie drinken in de regio

10:30-19:00 uur

Opnames Groeten van Max, Hilversum

Voor meer informatie:
Telefoon:
06 48566699 Iedere maandag en donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur
Telefoon b.g.g.: 06 48566838 Iedere maandag en donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur
Bezoekadres
E-mail:
Website:

Jacob Merlostraat 11, 5961 AA Horst
info@samenuitbus.nl
www.samenuitbus.nl

