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KERKBERICHTEN.
Zondag 10 december:
Tweede zondag van de Advent.
09:45 uur: H. Mis.

KERSTCONCERT “DE KLOKKENGIETERS” AARLE-RIXTEL.
Op zondag 10 december om 15.00 uur is er een Kerstconcert door gemengd koor
De Klokkengieters uit Aarle Rixtel in onze kerk. Gratis entree. Het concert is getiteld: “Op weg
naar Kerstmis". Het geheel staat onder leiding van Rob Rassaerts. Wij heten U van harte welkom.

KERSTMIDDAG KBO.
Op maandag 18 december is onze traditionele Kerstmiddag in het
gemeenschapshuis. We beginnen om 13.30u met een Kerstdienst,
daarna gezellig samenzijn met muzikaal entertainment door Mart
Vervoort. 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 10 december bij
Arnold Buijs, tel. 0493-529351 of Ton Bukkems, tel. 06-21513560 of per mail:
kbo@griendtsveen.org. Graag ook aangeven wanneer U opgehaald wil worden.

DE ZONNEBLOEM

Dinsdagmiddag 12 december is de Zonnebloem Kerstviering in PETC+ in Hegelsom.
Vertrek uit Griendtsveen om 12.45u.

SAMEN WERKEN AAN ‘DROGE VOETEN’ GEMEENTE HORST AAN DE MAAS.
De afgelopen jaren heeft de gemeente in samenspraak met de partners van de adviescommissie
Peelvenen veel geïnvesteerd in de waterhuishouding van Griendtsveen. De komende periode
worden de laatste afspraken die zijn gemaakt afgehandeld. De genomen maatregelen variëren
van het opschonen van sloten, verleggen van duikers, leggen van nieuwe duikers tot afspraken
over het onderhoud.
De gemeente doet haar uiterste best om met een goed onderhoudsplan de sloten op orde te
houden. Hier ligt ook een verantwoordelijkheid bij de burgers. Elke inwoner van Griendtsveen
kan een bijdrage leveren aan de wateroverlast door de particuliere watergangen (en openbare
watergangen) goed te onderhouden en vrij te houden van groenafval. Als iedereen zijn
verantwoordelijkheid neemt kunnen we ervoor zorgen dat Griendtsveen droge voeten houdt.

NIEUWE BUURTBUSLIJN ZOEKT CHAUFFEURS.
Arriva is voornemens om een buurtbusproject op te starten voor de lijn 789 van Lottum-Evertsoord. Hiervoor
zoeken wij vrijwilligers. Per 10 december as. start deze als ov-lijntaxi. Op 18 december ’17 om 19.00u in het
gemeentehuis ’t Haeren te Grubbenvorst vindt de informatiebijeenkomst plaats.

FANFARE RENANTIA.
Zaterdag 9 december ophalen oud papier
Hiervoor worden de volgende personen om 9.15u bij Helenaveenseweg 64 verwacht:
Betsie Mennen en Jan Gielens.
Maandag 11 december:
Repetitie volgens schema van 20.00-22.20u 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
zaterdag 9 december
zaterdag 9 december
zondag 10 december
zondag 10 december
zondag 10 december
UITSLAGEN
zaterdag 2 december
zaterdag 2 december
zondag 3 december

Deurne JO8-2
Egchel/Panningen JO11-3
SV H'veen/G'veen 2
MVC'19 7
Olympia Boys 2

SV H'veen/G'veen JO8-1G
SV H'veen/G'veen JO11-1G
Grashoek 2
SV H'veen/G'veen 3
SV H'veen/G'veen 1

SV H'veen/G'veen JO8-1G
SV H'veen/G'veen JO11-1G
SV H'veen/G'veen 3

ZSV JO8-3
RKSVN JO11-2
Neerkandia 3

09:00
10:30
10:00
11:00
12:00

uur
uur
uur
uur
uur

3 - 3
2 - 4
3 - 3

NIEUWJAARSRECEPTIE
Op zondag 14 januari 2018 wordt in de kantine van Sportpark “De Stikker” de nieuwjaarsreceptie/borrel van SV
Helenaveen - Griendtsveen gehouden. Meer informatie volgt.

RECREATIEZONERINGSPLAN TER INZAGE
Staatsbosbeheer werkte afgelopen maanden aan een recreatiezoneringsplan voor de
hoogveengebieden in de Peel (Peelvenen). In december ligt het concept
recreatiezoneringsplan ter inzage. Staatsbosbeheer heeft dit plan opgesteld om in de Pelen
rustgebieden voor bijzondere vogelsoorten aan te wijzen. Dit is een afspraak die is gemaakt
in het Natura2000 beheerplan.
Zonering: In het plan zijn 4 zones aangegeven. Deze zones geven aan welke mate van recreatie
mogelijk is. Van rustgebieden die zijn afgesloten om soorten te beschermen tot recreatieve
ontwikkelgebieden. Het plan wat nu ter inzage ligt is een conceptplan. Het is te bekijken via
www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/de-pelen/recreatiezonering.
Informatieavonden: Via de website kan er tot 31 december 2017 gereageerd worden op het
plan. Ook worden er twee informatieavonden georganiseerd.
- Donderdag 7 december, 19:30 – 21:00 uur: De Gouden Helm, Helenaveen
- Maandag 11 december, 19:30 – 21:00 uur: Gemeenschapshuis d’n Binger, Meijel
De 7e gaat vooral in op de Deurnsche en Mariapeel. Op de 11e wordt voornamelijk
ingezoomd op de Groote Peel. Alle reacties worden begin 2018 verwerkt tot een definitief
recreatiezoneringsplan voor de Peelvenen. Houd deze website daarvoor in de gaten.
Staatsbosbeheer gaat naar aanleiding van dit plan geen aanpassingen doen in de bestaande
recreatievoorzieningen of nieuwe voorzieningen aanleggen. Het gaat alleen om een zonering
die gebruikt wordt als toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen en bij vergunningverlening
en handhaving. Op de website kunt u de zonering bekijken en vind u de meest gestelde vragen.

VROUWENBEWEGING,
Dames denken jullie er aan dat onze KERSTAVOND dit jaar op 20 dec. is.
Het zal een indrukwekkende avond worden met een film over mensen met een licht
verstandelijke beperking die ons laten zien dat zij ook maar “gewone” mensen zijn. De maker
van deze documentaire Ruud Lenssen en de hoofdpersoon Michaela zullen aanwezig zijn om
ons hun ervaringen te vertellen.
De film heet “VERSTAND op NUL “ en is zeker in de Kersttijd een begripvol en warm
onderwerp. We hopen op een grote belangstelling.

SAMEN UIT BUS.
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Zondag
Dinsdag
Donderdag

12
14
15
17
19
21

dec
dec
dec
dec
dec
dec

09:00-13:00 uur
13:30-17:00 uur
10:00-17:00 uur
14:00-17:00 uur
09:00-13:00 uur
09:00-18:00 uur

Markt Horst
Rondleiding in de Lambertuskerk, Horst
Winkelen in Geldern
Koffie drinken in de regio
Markt Horst
Centrum Den Bosch

Vrijdag
Woensdag
Vrijdag

22 dec
27 dec
29 dec

13:30-17:30 uur
12:00-17:30 uur
13:30-17:30 uur

Winkelen in Horst-Centrum
Kienen bij KBO Horst
Eindejaarsrit

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
E-mail:
info@samenuitbus.nl
Website:
www.samenuitbus.nl

