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RONDGANG MEDEDELINGENBLAD.
Van 08 t/m 21 januari wordt de jaarlijkse rondgang voor het Mededelingenblad gehouden. Het
Mededelingenblad is geen abonnementenblad, maar dankzij een minimale bijdrage van 4 euro
per gezin/wooneenheid kunnen we er samen voor zorgen dat U ook in 2018 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 14 januari:
09.45 uur: H.Mis. Intenties zijn voor Mies en Mien de Corte-Kuijpers en zoon Jules, voor
Mietje van Moorsel-Biemans, Frits van Moorsel en Nellie v.d. Schaaf-Knapen, voor Mart
Derks (jaargetijde) en voor alle leden en overleden leden van de Vrouwenbeweging.
15.00 uur: Doopsel van Tijn van Leeuwen.
DANK JE WEL, KERKPOETSERS,
Vanavond, 11 januari, om 20.00uur bij Herberg de Morgenstond.
Alle poetsers en spinnenjagers van harte welkom!

VROUWENBEWEGING,
Woensdag 17 jan. Jaarvergadering en hapjes proeverij!
De jaarvergadering, waarin wij, zoals we hopen, een en/of meerdere nieuwe bestuursleden
mogen verwelkomen zodat ons team weer compleet is.
Na het officiële gedeelte hebben we een hapjesproeverij.
Vele leden zullen ons laten zien en proeven wat hun favoriete hapjes zijn.
Van alles wat zal er gepresenteerd worden.
We hopen op een grote belangstelling en mochten er nog leden zijn die zich nog niet opgegeven
hebben, maar niet achter willen blijven, dan kunnen zij zich nog tot a.s. zondag aanmelden bij
een van de bestuursleden.
Het zal zeker een speciale avond, met de nodige verrassingen, worden!

KBO GRIENDTSVEEN: KIENMIDDAG.
In tegenstelling tot wat in het jaarprogramma staat is de
kienmiddag niet op maandag 15 januari maar op
maandag 22 januari. Aanvang om 14.00 uur in de Handboog.
Deze middag is ook toegankelijk voor niet-leden of mogelijk
nieuwe leden van de KBO Griendtsveen.

GRIENDTSVEENS UITSPANNING.
Zondag 14 jan. Is er de 4e AW bij Willem Tell te Oirlo.
Aanvang 10.00 uur. Vertrek en vervoer wordt onderling geregeld.

HALLO KINDEREN VAN GRIENDTSVEEN!
Er komt weer een super leuke activiteit aan: Bowlen!
Wanneer: Woensdag 17 januari 2018
Hoe laat: Van 18.45u - 21.00u, verzamelen bij ‘de Zaal’. Kosten: €5,Je kunt jezelf opgeven vóór maandag 15 januari via sjgpapparazzi@hotmail.com
Heb je nog vragen? Telefoonnummer: 0629229756
We hopen jullie natuurlijk allemaal weer te zien op deze avond!
Groetjes de leiding van SJG Papparazzi.

FANFARE RENANTIA.
Zaterdag 13 januari ophalen oud papier
Hiervoor worden de volgende personen om 9.15u bij Helenaveenseweg 64 verwacht:
Ans vd Linden en Peter Poels.
Repetitie maandag 15 januari
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
NIEUWJAARSRECEPTIE
Op zondag 14 januari 2018 wordt in de kantine van Sportpark “De Stikker” de nieuwjaarsreceptie/borrel van SV
Helenaveen - Griendtsveen gehouden.
11.00 uur
14.00 uur
14.15 uur
15.15 uur
15.30 uur
-

-

Aanvang rikken/toepen/miezelen met prijzen
Aanvang Snerttoernooi (aanwezig 10.45 uur)
Einde Snerttoernooi en kaarten
Start lotenverkoop voor de loterij
Nieuwjaarstoespraak en huldiging van jubilarissen, scheidende bestuursleden en
overige vrijwilligers
Loterij met superprijzen
Binnen gezellige muziek en buiten ’n frietje en een setje snacks

De koffie/thee en vlaai is deze dag gratis en natuurlijk de snert ook.
De overige drank is de hele dag voor eigen rekening.
De kosten voor de frietwagen bedragen € 6,00 p.p. (contant betalen).
Opgeven (alleen of met partner) voor de frietwagen kan bij
Michiel Penninx; michiel.penninx@planet.nl
Peter Fleurkens; pfleurkens@live.nl
In Griendtsveen staat om 10.30 uur een bus klaar die omstreeks 18.00 uur weer terugrijd naar
Griendtsveen.

DORPSRAAD GRIENDTSVEEN.
Woensdag 17 januari is de eerste vergadering van de Dorpsraad in het nieuwe jaar.
Agenda:
Opening.
Mededelingen en verslag 21 september. (zie laatste blad)
Stand van zaken werkgroepen: Laanbomen / Mariapeel / Kanalen / Leefbaarheid.
Prioriteitengelden.
Rondvraag.

CARNAVALSBAND.NL
Met behulp van CS De Klotbultjes en de kinderen uit Griendtsveen kan Carnavalsband.nl dit jaar weer
Maximaal gaan knappuh!!. De bandleden zijn met hun nieuwe nummer klaar voor een kersvers
carnavalsseizoen in 2018.
Via deze weg willen wij iedereen bedanken en presenteren we vol trots onze nieuwe clip. Deze is te
bekijken via de volgende YouTube link: https://www.youtube.com/watch?v=RqLVopOIA2g

Beste Klotbultjes en Klotbulterinnekes
A.s. zaterdag is de jaarlijkse Buut / kletsavond van CS de Klotbultjes in
“De Zaal”. Tot onze grote vreugde gaat de kaartverkoop heel erg goed en zijn
we nagenoeg uitverkocht ”.
Als u nog geen kaarten heeft en die toch nog wil bestellen, kunt u zich melden
bij Ilse Voets via Ilse@deklotbultjes.nl. Ilse bewaakt het aantal gereserveerde
kaarten en kan u aangeven of er nog kaarten zijn.
De gereserveerde kaarten kunnen aan de kassa bij de zaal worden afgehaald.
Er bestaat de mogelijkheid tot pinnen.
Het programma start om 19:30. De zaal gaat open om 19:00.
Wij verheugen ons op uw komst en hopen dat we u een mooi programma mogen aanbieden
zodat u een top avond heeft. We zijn daarnaast ook heel trots dat op deze avond het
Boerenbruidspaar (terug van weggeweest) 2018 uitkomt. Tot zaterdag in “De Zaal”.
Bestuur CS de Klotbultjes.

Herberg de Morgenstond

Roots club: Mannen met baarden
a.s. zondag van 16.00 uur tot 18.00 uur
Heerlijk genieten van muziek rondom de stamtafel, unplugged
Vorig jaar voor het eerst nu opnieuw met deze keer de presentatie van hun nieuwe CD
Entree gratis.

GEZOCHT:
Bazenteam(s) uit Griendtsveen voor Baas van Horst aan de Maas 2018
Op vrijdagavond 11 mei en zaterdag 12 mei 2018 vindt na het Bokkenollen en Limonollen het leukste sport- en
spelevenement van Noord-Limburg plaats: Baas van Horst aan de Maas. Dit jaar in het winnende dorp van de 3de
editie: Sevenum.
Uit alle windhoeken van de gemeente Horst aan de Maas strijden deelnemers op spectaculaire en brute
activiteiten voor de titel Baas van Horst aan de Maas. De winnaar mag zich een jaar lang 'Baas van Horst aan de
Maas' noemen en zal er voor zorgen dat het evenement zich verplaatst naar het dorp waar het team voor uitkomt.
Ook worden er gemeenteborden gewonnen en aanzienlijk aantal consumpties bij de horecagelegenheid dat het
team vertegenwoordigt.
Helaas heeft er tot op heden nog geen team meegedaan met deelnemers uit Griendtsveen. Wij zouden het
geweldig vinden als er dit jaar een echt Griendtsveens team meedoet met Baas van Horst aan de Maas.
Wij hebben de inschrijfboekjes bij Herberg De Morgenstond afgegeven. Daarin kunnen jullie lezen met hoeveel
jullie moeten zijn om deel te kunnen nemen. Mochten jullie na het lezen nog vragen hebben, dan kunnen jullie
contact opnemen met teams@baasvanhorstaandemaas.nl. Wij helpen jullie graag met het organiseren van een
team mocht dat nodig zijn. Laat het ons weten.
Wil je wat meer weten over Baas van Horst aan de Maas? Ga dan eens naar de site
www.baasvanhorstaandemaas.nl en bekijk de aftermovies om te zien hoe het afgelopen jaar in Melderslo was. Of
het jaar ervoor in Hegelsom.
Hopelijk zien we jullie komend voorjaar strijden in Sevenum en wellicht komen we het jaar daarop naar jullie mooie
dorp in de Peel. Hebben jullie niet alleen het Bokkenollen maar ook Baas van Horst aan de Maas op de kalender
van 2018 staan.

DORPSRAAD GRIENDTSVEEN.
Verslag vergadering 21 september.
Mededelingen:
Onderhoud kanaal ter Voertstraat en andere kanalen: Afspraken gemaakt voor onderhoud, deze
dan ook nakomen.
Bermen langs kanalen over de hele breedte in voorjaar instrooien met bloemenmengsel.
Horst aan de Maas 800 jaar:
Na een toelichting op een eerder gesprek met Jan Duijf wordt besloten om deze organisatie uit te
nodigen voor de volgende vergadering om de ideeën verder toe te lichten.
Prioriteitengelden:
Er worden diverse ideeën geuit:
Bloembakken, verlichting bruggen, straatlantaarns.
Alles moet eerst verder uitgewerkt worden en ook moet gekeken worden naar haalbaarheid door
zelfwerkzaamheid.
Eerst bestaande zaken weer opknappen door vrijwilligers. Daarna pas vergoeding vanuit
prioriteitengelden.
Stichting gaat een ontwerp maken voor rondom de Zaal. Ook het onderhoud moet hier in
meegenomen worden.
Speeltuintje is wel bekeken, maar evt. verbeteringen zouden eigenlijk vanuit de ouders moeten
komen.
Rondvraag:
Bord doorgaand verkeer bij het Kruis is nog altijd niet terug.
Er blijven nog altijd grote vrachtwagens in de problemen komen.
Pomp bij de dam achter Villa heeft een versleten klep: waterstanden blijven fluctueren.

