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RONDGANG MEDEDELINGENBLAD.
Van 07 t/m 20 januari wordt de jaarlijkse rondgang voor het Mededelingenblad gehouden. Het
Mededelingenblad is geen abonnementenblad, maar dankzij een minimale bijdrage van 5 euro
per gezin/wooneenheid kunnen we er samen voor zorgen dat U ook in 2019 weer elke week op
de hoogte gehouden wordt van het Griendtsveens nieuws. Mogen wij rekenen op uw bijdrage als
we bij U aan de deur komen.

KERKBERICHTEN.
Zondag 13 januari: Geen H. Mis.
Zondag 20 januari: 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)

KERKPOETSERS,
Morgen, VRIJDAG 11 JAN. “ DANK JE WEL KOFFIE ” bij Herberg de Morgenstond om
20.00 uur. ALLEMAAL, VAN HARTE WELKOM !!

VROUWENBEWEGING,
WOENSDAG 16 JAN. JAARVERGADERING EN LIEDERENTAFEL!
Na de jaarvergadering zal een groep van 6 muziekkanten uit Deurne, onze liederentafel
verzorgen. We hebben een leuke bundel van liedjes gemaakt die we samen kunnen zingen, met
begeleiding van “het Peelgruupke “.
Deze bundel mag iedereen na afloop ook mee naar huis nemen.
EEN AVOND MET MUZIEK EN GEZELLIGHEID! We hopen op een grote belangstelling.

FANFARE RENANTIA.
Zaterdag 12 januari ophalen oud papier
Hiervoor worden de volgende personen om 9.15u bij Helenaveenseweg 64 verwacht:
Ans vd Linden en Peter Poels.
Maandag 14 januari 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!

GRIENDTSVEENS UITSPANNING.
Zondag 13 januari is er de 4e AW in Horst bij de Schutroe.
Aanvang 10.00 uur. Vertrek en vervoer wordt onderling geregeld.

ONDERHOUD KERKHOF.
Maandag 14 januari 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.

DE KLOTBULTJES.
CS de Klotbultjes organiseerde op 6 januari een gecombineerde
Griendtsveen got talent / prinsebal. In het boordevol programma waren
vooral veel optredens opgenomen en de diverse talenten die
Griendtsveen rijk is op de bühne neergezet.
Er werd vooral veel gelachen en de verbazing viel af en toe van de
gezichten van de bezoekers af te lezen. Vanaf de allereerste woorden van
voorzitter Carlo Spreeuwenberg, die aan zijn bestuursleden de eerste
officiële Klotbultjes-medaille uitdeelden, tot en met de uitslag rond de
klok van 18.30 uur ging het programma vol-gas.
Wilfried Holtackers werd gepresenteerd als Vorst Wilfried I.
Onze oud-prins Harm I en adjudanten Faas en Tygo zijn onder de tonen
van “solliciteren” van de Janse Bagge band afgetreden.
De junior- en seniordansmarietjes lieten voor de eerste keer hun show- en gardedans zien aan het
massaal opgekomen publiek.
Rond de klok van 15.11 uur werd prins Kyan I gepresenteerd als aanvoerder van ons jeugd-driespan: Kyan
Claessens, Bas Knapen en Jorrit van der Linden.
Tussendoor kwamen de jeugdige talenten van Griendtsveen Got Talent op de buhne. Maud, Janske, Elke,
Noortje, Shannon, Chirley, Daan H en de kleuters van de peuterspeelzaal, Sofie, Evi, Fenne, Lonneke,
Jenthe, Jinte, Merel en Leonieke kwamen in verschillende op het podium.
In de categorie groepen jeugd gingen Jenthe, Jinte, Merel, Lonneke, Shannon en Chirley met de
welverdiende 1e prijs naar huis.
In de categorie eenlingen jeugd turnde Leonieke zich naar een eerste prijs.
Voor de eerste keer vond er de verenigingencompetitie plaats. 4 Griendtsveense clubs dongen mee naar
de winst. Uiteindelijk wist de act van de fit-club te winnen, voor Kindervakantiewerk, de Oranjevereniging en Grikon.
De broodje hamburgers zorgden tegen het einde voor een gevulde buik voor die dat wenste.
De Klotbultjes hebben zich goed vermaakt op deze druk bezochte middag. We willen graag nog enkele
bevriende verenigingen bedanken die zich op deze dag hebben getoond. De zojuist uitgekomen prins van
Melderslo, Mark II van de Vlaskop kwam met een gezelschap kijken hoe hun oude decor in Griendtsveen
een nieuw leven heeft gekregen. Prins Kevin I en gevolg van de Peelpluimen kwam een kijkje nemen hoe
het eerste grote driespan van De Klotbultjes, prins Marco I met adjudanten Niels en Peter uitkwam.
Daarnaast vonden we het een grote eer dat een delegatie van de BCL (Limburgse Bond van
Carnavalsverenigingen) bij ons langs kwam.
Benieuwd naar beeldmateriaal? Benieuwd naar het programma? Houdt onze site of facebook in de
gaten!!

Reparatie brugdek Brug Apostellaan Griendtsveen
Maandag 14 januari 2019 start de firma Driessen in opdracht van de gemeente Horst aan
de Maas met de reparatie van de brug in de Apostellaan in Griendtsveen
De planken van het brugdek liggen los en worden opnieuw bevestigd. De werkzaamheden duren
ongeveer twee weken. De brug is hierdoor niet beschikbaar voor het verkeer en wordt
afgesloten. In verband met de werkzaamheden zal al het doorgaande verkeer omgeleid worden
middels borden via de Grauwveenweg en de Turfstrooisel.
Wij begrijpen dat deze werkzaamheden overlast voor u met zich mee kunnen brengen. Wij doen
echter ons best om deze overlast zoveel mogelijk te beperken.
Wij rekenen dan ook op begrip en medewerking van uw kant.
Voor algemene vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met R. Kersten van
team Openbare werken (tel. 077-4779777). Voor vragen over de uitvoering van de
werkzaamheden kunt u contact opnemen met René van der Markt van de firma Driessen (tel.
077-3978012).

Afspraak bij de gemeente: direct en snel geholpen!
U wilt iets regelen aan de balie van het gemeentehuis? Vanaf 1 januari maakt u hiervoor een afspraak. U
kunt een afspraak maken op www.horstaandemaas.nl, of telefonisch via (077) 477 97 77.
Alleen voor een geboorte- of overlijdensaangifte of het afhalen van uw rijbewijs, paspoort of
legitimatiebewijs hoeft u geen afspraak te maken.
Online regelen
Overigens kunt u veel zaken ook online regelen, zoals het doorgeven van een verhuizing. Kijk hiervoor op
www.horstaandemaas.nl.

Persbericht
Veerkrachtige natuur in de Peelvenen
Staatsbosbeheer aan de slag voor de PAS
De natuur heeft te lijden onder stikstof dat door menselijke activiteit neerdaalt uit de lucht. De
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) dempt de effecten hiervan. In veel Natura 2000 gebieden van
Staatsbosbeheer worden daarom de komende jaren extra beheerwerkzaamheden in het kader van de
PAS uitgevoerd. Ook in de Peelvenen werkt Staatsbosbeheer hier de komende jaren aan.
Kansen voor het hoogveen
Boswachter Mirjam: ‘Stikstof is een voedingsstof voor planten. Sommige plantensoorten gaan daardoor
heel hard groeien waardoor ze andere soorten verdringen. Als we niks doen, verdwijnen typische
hoogveenplanten zoals veenmos, veenpluis en wollegras uit de Nederlandse natuur. En daarmee ook de
dieren die daarbij horen. In de Peelvenen komen planten- en diersoorten voor die internationaal
beschermd zijn. De Peelvenen hebben dan ook de Natura 2000 status en zijn (op Europees niveau) heel
bijzonder, het is met recht een natuurgebied van internationale waarde waar we enorm trots op zijn’.
Wat gebeurt er?
De komende jaren gaat Staatsbosbeheer aan de slag in de Peelvenen. Een pakket aan maatregelen zorgt
dat de rijkdom aan plant- en diersoorten behouden blijft en versterkt wordt. Deze werkzaamheden
worden naast het reguliere werk gedaan. Denk hierbij aan het verwijderen van varens, begrazen met vee
of maaien om het gebied open te houden. Op een aantal locaties waar gewerkt wordt staan
informatieborden.
Boswachter Mirjam: ‘Het terrein kan er tijdens de werkzaamheden niet op z’n mooist uitzien maar we
gaan voor het eindresultaat: een vitaal en dynamisch hoogveengebied waar plek is voor mens en natuur.
Na de werkzaamheden zal de heide verjongen en is er meer ruimte voor veenplanten als veenmos,
veenbes, wollegras en zonnedauw. Ook dieren zoals de noordse witsnuitlibel en de kraanvogel liften mee
op de herstelmaatregelen. Een prachtig gebied om van te genieten tijdens een wandeling of fietstocht.
Het werk start begin januari 2019 en zal enkele jaren duren.

