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KERKBERICHTEN.
Zondag 12 november:
DE VERWARMING IS WEER GEMAAKT.
09:45 uur: H. Mis. Intentie voor Piet Vorstenbos.

DRINGENDE OPROEP:
Kinderkoortje De Peelzangertjes.
Afgelopen dinsdag zijn we begonnen met oefenen voor Kerstmis. We waren met een klein groepje
enthousiaste zangers en zangeressen. Maar we kunnen nog heel hard een paar extra stemmen gebruiken.
Dus jongens en meisjes, als je het leuk vindt om te zingen kom dan ons koortje versterken.
Vanaf groep 4 ben je welkom en we zijn heel blij met wat oudere kinderen.
Elke dinsdagavond van 18.45 tot 19.45 in de kerk. Zien we jou dinsdag??
Marion, Carla, Maria, Stefan en Sander.

VROUWENBEWEGING: FIETSEND de WERELD ROND door 25 LANDEN !!
De VROUWENBEWEGING organiseert op WOENSDAG 15 NOV. een speciale avond die voor
IEDEREEN toegankelijk is. Niet alleen DAMES maar ook HEREN zijn van harte welkom.
Ingrid Stam en Koen Joosse die in ons dorp wonen, zullen hun ervaringen d.m.v. verhalen en
foto’s met ons delen. Zij hebben een jaar lang door 25 verschillende landen gefietst!
Het zal zeker een indrukwekkende avond worden.
Allen WELKOM, de koffie staat om 19.45uur klaar in het HANDBOOG gebouw.
De koffie is gratis en een ander drankje is tegen een kleine vergoeding te verkrijgen.

FANFARE RENANTIA.
Zaterdag 11 november ophalen oud papier
Hiervoor worden de volgende personen om 9.15u bij Helenaveenseweg 64 verwacht:
Elke Knapen en Noud v Mullekom.
Maandag 13 november: 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!
50-jaar getrouwd?
De echtparen van Griendtsveen en Deurnese Hoek, die in het komende halfjaar 50 jaar getrouwd
zijn, en ter gelegenheid hiervan een serenade door ons op prijs stellen, worden van harte
uitgenodigd dit kenbaar te maken bij ons secretariaat, Hetty Kösters, tel. 529592, of per e-mail
aan fanfarerenantia@hotmail.com .
Rondgang verjaardagsactie
Deze maand zal Her Knapen de rondgang doen bij de jarigen van september en oktober.

Fijne mensen van Griendtsveen
Hartelijk dank voor alle fijne contacten en belangstelling, die we de afgelopen jaren van jullie
mochten ontvangen en nu bij het overlijden van Mies, mijn man, onze (schoon)vader en opa.
Vooral ook aan pastoor Ben Faas. Jullie zijn voor ons een grote steun bij het verwerken van dit
grote verlies.
Paula Kuunders, kinderen en kleinkinderen

GRIENDTSVEENS UITSPANNING
Zondag 12 november is er de 2e AW bij St Sebastiaan te heide
Aanvang 10.00 uur. Vervoer wordt onderling geregeld.

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN.
PROGRAMMA
donderdag 9 november
zaterdag 11 november
zaterdag 11 november
zondag 12 november
zondag 12 november
zondag 12 november
UITSLAGEN
zondag 5 november
zondag 5 november

SV H'veen/G'veen JO11-1G
Gemert JO8-4
Helden JO11-3G
SV H'veen/G'veen 2
Bruheze 4
Egchel 4

SV H'veen/G'veen 2
Koningslust 3

Baarlo JO11-4G
SV H’veen/G’veen JO8-1G
SV H'veen/G'veen JO11-1G
Sportclub Irene 5
SV H'veen/G'veen 1
SV H'veen/G'veen 3

Blerick 5
SV H'veen/G'veen 3

18:45
10:30
09:00
10:00
11:00
12:00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

4 - 3
3 - 10

OVERLAST BRUINE RAT
Eigen verantwoordelijkheid
De gemeente voert zelf geen bestrijding uit. Maar we kunnen u natuurlijk wel adviseren. Bijv. over de manieren om
overlast te voorkomen en we kunnen u doorverwijzen naar gespecialiseerde bedrijven die u kunnen helpen als u
overlast hebt. Want overlast van ongedierte bij u thuis (of op uw bedrijf) is uw eigen verantwoordelijkheid.
Voorkomen is beter dan bestrijden.
Wat kunt u doen om overlast te voorkomen?
Muizen en ratten komen af op voedsel, dus ook op brood, etensresten, fruitresten of vetbollen in uw tuin. Berg
voedsel goed (afgesloten) op. In deze tijd van het jaar zorgt met name afgevallen fruit van fruitbomen voor een
voedselbron voor de rat. Houdt u dieren? Geef ze nooit méér voedsel dan ze binnen korte tijd opeten, zodat er geen
restanten achterblijven. Voorkom dat muizen en ratten onder of in de hokken van uw dieren kunnen komen. Diervoer
kunt u het best opbergen in afsluitbare plastic tonnen. Ruim regelmatig op in en rond gebouwen. Zo voorkomt u dat
er plekjes ontstaan waar muizen en ratten zich nestelen of schuilhouden.
Sluit gebouwen af, repareer kapotte rioolleidingen en zorg ervoor dat alle kieren groter dan 0,5 cm zijn afgedicht.
Gooi geen mest of voerresten van huisdieren in de tuinafvalkorven.
Wat zijn de mogelijkheden voor bestrijden?
• U kunt zelf vangkooien of vallen plaatsen. Zet ze op plaatsen waar ratten hun loop hebben. Draag handschoenen
om besmetting te voorkomen. Voor een effectieve en veilige bestrijding raden wij aan een professionele
bestrijdingsdienst in te schakelen. Via zoekmachines op internet en de digitale gemeentegids
(www.lokaaltotaal.nl/horst-aan-de-maas) vindt u eenvoudig diverse gespecialiseerde bedrijven. Zoek op
‘ongediertebestrijding’.
Meer informatie
Kijk op www.horstaandemaas.nl/ongedierte voor meer informatie over de overlast van ongedierte.
U kunt ook bellen met ons klantcontactcentrum op 077 – 477 97 77.
Tot slot.
Ook al bestrijdt de gemeente zelf niet, wij willen wel een beeld krijgen waar de meldingen in onze gemeente
vandaan komen. Meldingen van rattenoverlast kunt u eveneens melden bij ons klantcontactcentrum.

