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KERKBERICHTEN.
Zondag 10 februari: Geen H.Mis.
Zondag 17 februari; 11:00 uur: H.Mis.
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)

ONDERHOUD KERKHOF.
Maandag 11 februari tweewekelijks onderhoud op het kerkhof vanaf 09.00 uur. Vrijwilligers die
mee willen helpen met het onderhoud van het kerkhof zijn en blijven welkom. Het onderhoud van
het kerkhof is gepland in de oneven weken.

"SLUITING Basisschool de Driehoek van de baan, hoe nu verder?"
Beste bewoners en belangstellenden,
Woensdag 13 februari is er weer een dorpsavond om 20.00 uur is de zaal. Tijdens deze avond
willen we alle belangstellenden op de hoogte brengen van het proces wat tot nu toe doorlopen is
om de school in Griendtsveen te behouden. Maar ook wordt het plan gepresenteerd en worden
de verder stappen toegelicht. We hopen weer op een grote opkomst!
Vooraf al vragen? Dan kunt u deze mailen naar griendtsveen@hotmail.com dan kunnen we deze
meenemen in de voorbereiding.
Werkgroep "onze Toekomst".

EXCURSIEREIS NAAR GRIENDTSVEEN AG (DUITSLAND)/ EUROVEEN.
Beste mensen,
Afgelopen 2 weken heeft het programma voor de excursie reizen naar Griendtsveen AG op 25 mei en
naar Euroveen / BVB Substrates op 15 of 22 juni 2019 in het Mededelingenblad gestaan.
We hebben al erg veel belangstelling voor deze unieke excursies. De vraag is al vaak gekomen of ook
belangstellenden BUITEN Griendtsveen mee op reis mogen.
Dat mag, vrienden, familie of b.v. oud inwoners zijn ook van harte welkom om mee te gaan.
Het blijft wel, VOL is VOL, d.w.z. het gaat op volgorde van aanmelding [ incl. betaling ].
Extra programma’s zijn nog te krijgen bij Marij Knapen, tel. 529213 [ bewaar ze wel tot 25 mei!]
Belangrijke data om in de agenda te zetten zijn:
Zondag 31 maart, officiële opening “turfwandeling Griendtsveen”.
Weekend 6 en 7 april “turfwandelingen” door de Peel en Griendtsveen.
Zaterdag 25 mei, naar “Griendtsveen” in Saterland, Duitsland.
Zaterdag 15 en 22 juni bezoek Euroveen in Grubbenvorst.
DAF weekend 29 en 30 juni.
Weekend 12 en 13 okt. Bokkenollen en Limonollen.

OPROEP!
Wie weet waar we aan de volgende informatie kunnen komen?
Zijn er in de Tweede Wereldoorlog joden ondergedoken geweest in Griendtsveen of zeer nabij in de
omgeving (op het Limburgse deel?) Zijn er joden vanuit Griendtsveen of nabije omgeving (op het
Limburgs deel) gedeporteerd geworden?
Een stichting wil herdenkingsteentjes (zogenaamde struikelsteentjes) in het wegdek plaatsen door heel
Horst aan de Maas om de herinnering eraan levend te houden.
Graag uw belletje aan: Toon van Rens, Hagelkruisweg 20, Hegelsom. Tel: 06-53456392

Eetplein Griendtsveen
Lekker samen eten
gvoor iedereen en tegelijkertijd gezellig buurten!
Het volgende eetpunt in Griendtsveen is donderdag 14 februari 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 12 februari
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 12 februari 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.
Zaterdag 9 februari ophalen oud papier
Hiervoor worden de volgende personen om 9.15u bij Helenaveenseweg 64 verwacht:
Mariet en Paul.
Maandag 11 februari repetitie
Wekelijkse repetitie van 20-22u in De Zaal.
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!

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN
PROGRAMMA
za 9 feb.
09:30 uur SVSH JO8-1
za 9 feb.
10:30 uur Baarlo JO10-3G
zo 10 feb.
10:30 uur RKMSV 6

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

Knapzak van het jaar 2019
Wie wordt het dit jaar?
Tijdens de kletsavond zijn er al vele stemmen opgehaald.
Er is al een beeld wie de kans hebbers zijn,
maar er kan nog tot en met 10 februari gestemd worden
in het café. Dus heb je je stem nog niet uitgebracht wacht dan niet te lang.
Na 10 februari worden de stemmen door de ‘Knapzakcommissie geteld en worden de vijf
genomineerden in dit mededelingenblad bekend gemaakt, de uitreiking zal zijn tijdens ‘das lustige
Knapzakke-fest’
Zaterdag 2 maart om 22.22 uur in de ‘Kiepekooi’

Vacatures
Voor enkele weken terug hebben we aangegeven weer bezig te zijn met het vormen van een ‘TOPteam’
Een team aangevuld met nieuwe mensen, we hebben gehoord dat er mensen zijn die nog even over de
streep getrokken moeten worden. Mocht je eerst eens achter de schermen van de Morgenstond willen
kijken voordat je wilt solliciteren maak dan even een afspraak door een e-mail te zenden naar
info@herbergdemorgenstond.nl zo krijg je een indruk van wat er allemaal gebeurd in zo’n bedrijf.
Met vriendelijke groet
Team Herberg de Morgenstond.

Rabobank in gemeentehuis Horst aan de Maas
Rabobank Horst Venray wil dichtbij de samenleving zijn en blijven en meer zijn dan een bank. In haar
huisvesting wil Rabobank dat ontmoeten en verbinden centraal staan. Fysiek gebeurt dat vanaf volgende
week op vier ontmoetingsplekken dichtbij de gemeenschap: Schouwburgplein in Venray, Kerkeveld in Horst,
het gemeentehuis in Horst en gezamenlijk met Rabobank Venlo eo in Villa Flora Venlo.
De Rabobank had twee hoofdlocaties: aan het Schouwburgplein in Venray en aan de Spoorweg in Hegelsom. Gezien
de ontwikkelingen binnen de bank is vorig jaar besloten het kantoor in Hegelsom te verkopen. We blijven het pand
huren aan Kerkeveld 21 in Horst centrum waar onze inwoners terechtkunnen voor hun dagelijkse bankzaken. Naast
deze locatie gaan we ons midden in de gemeenschap vestigen, ín het gemeentehuis van Horst aan de Maas. Met het
tijdelijk betrekken van het gemeentehuis is een mooie locatie gevonden om onze dienstverlening in Horst aan de
Maas voort te zetten.”
Gemeentehuis Horst
De gemeente Horst aan de Maas stelt vanaf maandag 11 februari een ruimte in het gemeentehuis beschikbaar voor de
Rabobank, voor adviesgesprekken op afspraak. De locatie is bereikbaar via de bestaande zij-ingang van het
gemeentehuis, Jacob Merlostraat 4 in Horst.” De Rabobank gaat op zoek naar één definitieve locatie in Horst aan de
Maas.
Kerkveld Horst
“In het pand aan Kerkeveld 21 in Horst centrum zetten wij onze dienstverlening voor alle dagelijkse bankzaken
voort. Onze automaten blijven daar aanwezig: de geldautomaat, sealbagautomaat, afstort- en muntrolautomaat en het
is de locatie waar je contant geld bestellingen kunt ophalen.
Ook voor ons Inloopspreekuur Hypotheek & Vermogen kun je voorlopig gewoon terecht op ons kantoor aan
Kerkeveld 21 in Horst. Elke donderdag van 16.00 tot 18.30 uur kun je zonder afspraak bij ons binnenlopen.
Overigens kun je daarvoor ook terecht op ons kantoor aan Schouwburgplein 13 in Venray.”

