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KERKBERICHTEN.
Zondag 09 dec.: Tweede zondag van de Advent.
11.00 uur: H. Mis.
12.30 uur: Doopsel van Suze Duijkers, dochter van Jan en Meggy Duijkers.
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)

AFSCHEID BEN FAAS.
Beste mensen uit Griendtsveen,
Hoe zou ik jullie kunnen bedanken voor de bijzondere mooie en fijne dag, die jullie met elkaar, voor mij
hebben georganiseerd ivm mijn afscheid in Griendtsveen.
Op de eerste plaats. een volle kerk. DE rode loper lag uit, het grote koor en een speciaal kinderkoor met
mooie ingestudeerde liederen. Heel mooi. Daarnaast tijdens de afscheids receptie, de Fanfare. Ook
werden prachtige woorden gesproken tot ontroerens toe.
Al die mensen, die vrijwillig hebben geholpen met de zaal te versieren, de Sponsoren die een bijdrage
hebben geleverd, etc. etc. Eigenlijk te veel om op te noemen.
Jullie allemaal hebben je ingezet, om er zo, voor mij, een prachtig, maar bovenal bijzondere dag van te
maken. Een dag om nog eens goed tot me door te laten dringen.
Een dag om dankbaar voor te zijn. Ik wil dan ook iedereen nogmaals oprecht bedanken die op een of
andere manier meegeholpen heeft aan dit mooie afscheid.
En ik kan zeggen: Dat is jullie gelukt. Zoals ik ook in mijn woordje heb aan gegeven: Ik zal jullie heel erg
missen, maar jullie hebben wel weer duidelijk laten zien, waar een klein dorp groot in kan zijn. Nogmaals
DANK.
Ben Faas.

AFSCHEID van BEN
Wat een supermooie dag voor Ben en familie maar zeker ook voor Griendtsveen. Een erg waardevolle
en mooie kerkdienst met vele muziektalenten, klein en groot, waarin Ben mocht voorgaan.
Daarna was in de Zaal, die erg gezellig aangekleed was, een samenzijn voor het hele dorp. Met onze
sponsoren, Bakkerij van Ham, Slagerij Bouwmans, Herberg de Morgenstond, De Peelstop, het Toon
Kortooms Park en de Natuurpoort, was er voor iedereen volop keuze in eten en drinken. Heel hartelijk
DANK JE WEL ! MENSEN ONTMOETEN EN IEDEREEN WELKOM, zoals Ben ons daarin altijd stimuleerde.
Met meer als 225 bezoekers mag je zeker zeggen dat, DAT goed gelukt is. Het was een erg gezellig
samenzijn met Ben als middelpunt. Natuurlijk was dit alles, alleen mogelijk met heel erg veel
vrijwilligers. Alle muzikanten, alle helpers in de Zaal op zaterdagmorgen en zondag en zeker ook de
Parochieraad, HEEL HARTELIJK DANK JE WEL voor alle inzet.
Tot slot: De opbrengst van de collectebus in de kerk en de Zaal is € 1190,00. Een heel mooi bedrag van
ons allen voor Ben.

OP WEG NAAR KERSTMIS.
ZONDAG 9 DECEMBER AANVANG 15.00 UUR IS ER EEN KERSTCONCERT DOOR

GEMENGD KOOR DE KLOKKENGIETERS UIT AARLE RIXTEL
IN ONZE PAROCHIEKERK VAN DE HEILIGE BARBARA.
Gemengd koor DE KLOKKENGIETERS begon zijn geschiedenis in 1899 als mannenkoor en werd in 1951
een gemengd koor. Het koor heeft een veertigtal leden en geeft kerstconcerten in binnen- en buitenland,
verzorgt passieconcerten en treedt op bij uitwisselingsconcerten.
Het repertoire bevat wereldse en geestelijke muziek. Hiervan brengen zij een afwisselend programma van
sfeervolle liederen. Het koor ontving bij het 110-jarig bestaan de Koninklijke Erepenning.
Medewerking zal worden verleend door de sopraan Margot Pagels. Zij is erelid van het koor, soliste en
tweede dirigent. De solist zal Laudate Dominum van Wolfgang A. Mozart en Dank sei dir Herr van
Siegfried Ochs zingen.
Koor en solist worden begeleid door de organist Rob Rassaerts. Hij kreeg muzieklessen van zijn vader en is
organist in de Kerk van Aarle Rixtel. Het geheel staat onder leiding van dirigent Jan van de Beek. Hij is
vaste dirigent bij twee koren en begeleidt diverse solisten.
De entree is gratis. Wel kunt u een vrijwillige bijdrage geven.
De Parochieraad nodigt alle inwoners van Griendtsveen en de Deurnese Hoek van harte uit bij dit
Kerstconcert “Op Weg naar Kerstmis” aanwezig te zijn.

VROUWENBEWEGING
WOENSDAG 12 DEC. zal een speciale KERSTAVOND worden.
“PLUK JE GELUKSMOMENTEN “ is het thema. Janne Willems uit Kronenberg zal deze
avond verzorgen. Zij heeft jaren de wereld rondgereisd om “ geluksmomenten te vangen “.
Zij liet die mooie momenten, in meer dan 30 landen, door allerlei personen op een kaartje “
tekenen ”.
Ze heeft inmiddels meer dan 12000 kaartjes verzameld en haar project is wereldwijd bekend.
Daarom wordt ze over de hele wereld gevraagd bij congressen met het thema “ GELUK ”.
We zijn super trots, dat zij ook naar Griendtsveen wil komen, om onze kerstviering een
speciale invulling te geven. Ze heeft ook een boek gemaakt wat die avond te koop zal zijn voor €
20,- en ook kaartensets voor € 5,-. We hopen met deze unieke gast, op een grote
belangstelling. Natuurlijk zal de avond in kerstsfeer met een hapje en drankje aangekleed
worden.

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN.
PROGRAMMA
za 8 dec.
09:00 uur H'veen-G'veen JO8-1G
za 8 dec.
11:00 uur H'veen-G'veen JO10-1
zo 9 dec.
11:00 uur H'veen-G'veen 1
UITSLAGEN
za 1 dec.
za 1 dec.
zo 2 dec.

Deurne JO8-4
SPV JO10-1
Panningen 5

- Neerkandia JO8-1
- Mierlo Hout JO10-5M
- MVC'19 6

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

4-3
13 - 4
0-4

NIEUWJAARSRECEPTIE 13 JANUARI
Zondag 13 januari organiseert SV Helenaveen Griendtsveen de nieuwjaarsreceptie. Meer informatie volgt
te zijner tijd.

GRIENDTSVEENS UITSPANNING.
Zondag 9 dec. is de 2e wedstrijd voor het WST aanvang 11.00 uur.

Eetplein Griendtsveen
Lekker samen eten
gvoor iedereen en tegelijkertijd gezellig buurten!
Het volgende eetpunt in Griendtsveen is donderdag 13 december 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 11 december
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 11 december 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

KERSTMIDDAG KBO.
Op maandag 17 december is onze Kerstmiddag in het
gemeenschapshuis. We beginnen om 13.30u met een
Kerstmoment, daarna gezellig samenzijn met muzikaal
entertainment. We sluiten af met een kerstdiner. In verband met het
bestellen van dit kerstdiner willen we graag weten wie er allemaal deel zal nemen. U kunt zich
aanmelden voor 11 december bij Arnold Buijs, tel. 0493-529351 of Ton Bukkems, tel. 0621513560 of per mail: kbo@griendtsveen.org.
Graag ook aangeven wanneer U opgehaald wil worden.

DE PEELZANGERTJES.
Beste ouders en kinderen.
Na het mooie optreden van afgelopen zondag, Ben was erg onder de indruk van het lied: “Dag
Ben”, gaan we verder met oefenen voor Kerstmis.
We doen dat op de woensdagavonden 12 en 19 december van 18.45 tot 19.45 en op
zaterdagmiddag 22 december van 16.00 tot 17.00
We hopen dat iedereen er dan weer is en ook kinderen die niet meegezongen hebben bij het
afscheid van Ben kunnen meezingen met Kerstmis.
We zingen in de gezinsmis van 26 december, Tweede Kerstdag om 9.30.
Tot woensdag 12 december.

FANFARE RENANTIA
Zaterdag 8 december ophalen oud papier
Hiervoor worden de volgende personen om 9.15u bij Helenaveenseweg 64
verwacht:
Betsie Mennen en Tom van Loon.
Inzameling oud papier
A.s. zaterdag komen enkele leden huis aan huis oud papier ophalen met de kraakwagen. Wilt u
dit, goed gebundeld of in een doos en hanteerbaar voor 1 persoon, vóór 9.00u aan de weg
zetten? Hartelijk dank alvast voor uw bijdrage!
Repetitie maandag 10 december
Wekelijkse repetitie van 20.00-22.00u in De Zaal.

RENANTIA PRESENTEERT HET WINTERCONCERT

ZONDAG 16 DECEMBER
NA AFLOOP BENT U VAN HARTE UITGENODIGD VOOR EEN GLAS GLÜHWEIN OF WARME
CHOCOMEL, U AANGEBODEN DOOR HERBERG DE MORGENSTOND
AANVANG: 15.00U │ LOCATIE: ST.BARBARAKERK GRIENDTSVEEN
.
M.M.V. DIRIGENT JOS DE VOS │ ZANG: ANNE-WILL JACOBS, ROMY MENNEN, JEROEN VD
NIEUWENHOF, TINY LOUWERS, MARIA DEKKERS │HARRIE VD BERG │GRIKON │
PRESENTATOR MEESTER JOEP

Herberg de Morgenstond
Traditie-traditie

Hete Billen-avond
a.s. zaterdag 8 december vanaf 22.30 uur
Wij zorgen voor twee pannen heerlijke kippenpootjes
Met in iedere pan zijn eigen smaak.
Deze worden u aangeboden.
Het heeft de voorkeur om vooraf aan te geven of je d’r bij bent.
Dit via onze website www.herbergdemorgenstond.nl
zie: actueel > agenda > hete billenavond > aanmelden

Oud op nieuw
Over een paar weken is het al weer zover, oud op nieuw
Net als voorgaande jaren gaan we er voor zorgen dat het
Een gezellige avond gaat worden, dit samen met Anne
die weer een leuke opzet aan het maken is, genaamd
‘Griendtsveens Stoeken’
De komende weken gaan we u hier meer over informeren.

Griendtsveen met eigen zonneweide onderweg naar energieneutraal
Op 29 november zijn onder flinke publieke belangstelling de plannen voor de herontwikkeling van
Sportpark Griendtsveen gepresenteerd. Centraal in de plannen staan de realisatie van de groene
dagbesteding De Wiek 2.0 en Zonneweide ’t Veen. De nieuw zonneweide voorziet in de
energiebehoefte van honderden huishoudens. Inwoners, bedrijven en organisaties uit
Griendtsveen krijgen de mogelijkheid om te participeren en hun eigen groene stroom op te
wekken via de 5.000-5.500 zonnepanelen welke begin 2020 worden gerealiseerd.
Energie wordt een streekproduct
Lokale energie is de elektriciteit of warmte, die in eigen gemeente wordt opgewekt en gebruikt. De 5.0005.500 zonnepanelen in Zonneweide ’t Veen zorgen ervoor dat de lokale energieopwekking in
Griendtsveen circa dubbel zo groot is als het lokale verbruik. Zodoende wordt energie zelfs een
‘exportproduct’.
Herontwikkeling Sportpark Griendtsveen
De plannen voor herontwikkeling van Sportpark Griendtsveen zijn gepresenteerd door Geert Claessens
van Reindonk Energie & Co en De Wiek 2.0, onder leiding van Chiel en Ger Mennen. In de gezamenlijke
visie wordt het sportcomplex de komende jaren omgetoverd tot een oase van groene dagbesteding en verblijf, voorzien van groene energie door de aan te leggen zonneweide. Beide initiatiefnemers streven
expliciet naar een evenwicht tussen een economisch exploitabele zonneweide en de landschappelijke
inpassing ervan. De plannen mogen de natuur immers niet verstoren. Hiervoor worden allerlei
maatregelen genomen zoals o.a. een natuurlijke opstelling, een insectenhotel en een groene zoom met
inheemse beplanting. Om het evenwicht te borgen wordt NL Greenlabel betrokken als het gaat om
ontwerp, aanleg en onderhoud van de weide. Volgens de initiatiefnemers kan er enkel op deze manier
een langdurige, groene en lokale ontwikkeling ontstaan. Energetisch, sociaal én met gepast financieel
rendement.

Griendtsveen, 1 december 2018
Beste dorpsgenoten, ouders van Basisschool de Driehoek, oud-ouders, toekomstige
ouders en andere belangstellenden,
Afgelopen week is er een ouderavond geweest waarop medegedeeld is dat het
voortbestaan van basisschool De Driehoek ernstig onder druk staat.
Als het aantal leerlingen blijft dalen, zal de school over anderhalf jaar de deuren moeten
sluiten. Dit roept natuurlijk heel veel gevoelens op.
Wij, een groep ouders en vertegenwoordigers van het lerarenteam, de
medezeggenschapsraad, de peuterspeelzaal en de dorpsraad, willen het hier graag samen
met jullie over hebben om te komen tot constructieve oplossingen.
We nodigen jullie daarom uit om vrijdag 7 december om 20.00 uur naar
Gemeenschapshuis De Zaal, Lavendellaan 26 in Griendtsveen te komen.
Wij hebben zaterdagochtend 1 december al met bovengenoemde groep een conceptplan
van aanpak opgesteld waarbij we twee sporen willen bewandelen:
1) Hoe gaan we ervoor zorgen dat de school open blijft? Wij zullen op deze avond alle
opties toelichten en jullie daarin mee laten denken.
2) Wat gaan we doen als de school wel gaat sluiten? En wat houdt dat in voor onze
kinderen en de leefbaarheid van Griendtsveen?
Het doel van deze avond is niet actie (negativiteit) maar komen tot acties (positiviteit).
Er zal ruimte zijn om gevoelens te delen maar we willen vooral komen tot een gedegen
plan van aanpak dat wordt gedragen door het dorp.
SAMEN staan we STERK!
Werkgroep Onze Toekomst

