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KERKBERICHTEN.
Zondag 14 okt.: H. Mis.
Zondag 21 okt.: Geen H.Mis.
De Allerzielenviering wordt op 28 oktober gehouden met na de mis de Gravenzegening.
Met ingang van heden gaan we voorlopig door met missen om de 14 dagen. De tijd blijft vooralsnog 11.00
uur. Voor zover als het lukt zal wel elke zondag vanaf ca. 11.00 uur de kerk open zijn voor een gebedje of
zomaar een bezoekje.
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)

CULTUUR IN DE ZAAL!
Op zaterdag 24 november organiseert Stichting Gemeenschapshuis De Zaal een geweldige culturele
avond. Het doel van deze avond is om ons gemeenschapshuis een financieel steuntje in de rug te geven.
Lees ook het stuk verderop in dit blad!
Zie achterzijde.
We hebben een zeer divers en interessant programma voor u in petto.
Programma:
20:00 Gemengd Zangkoor “Chanterelle” uit Liessel (met diverse Griendtsveense leden!)
20:45 Fantastische Cabaret voorstelling met “De Mannen van Achterom” uit Helmond.
22:45 Afterparty met de Johnny Cash Coverband “The Cowboys”
We garanderen u een geweldige avond en met uw komst steunt u ons eigen gemeenschapshuis!
Meer info en reserveren: www.grikon.nl – info@grikon.nl - 06-22502271
Reserveer snel want de plaatsen zijn beperkt! Tot dan!

FANFARE RENANTIA.
Zaterdag 13 oktober ophalen oud papier
Hiervoor worden de volgende personen om 9.15u bij Helenaveenseweg 64 verwacht:
Louis Balitussen en Barbara Daniëls.
Repetitie maandag 15 oktober
Wekelijkse repetitie van 20.00-22.00u 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!

CAFETARIA DE PEELSTOP.
Wij waarderen het zeer dat U achter ons stond. André en Elly.

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN.
PROGRAMMA
za 13 okt. 09:00
za 13 okt. 11:00
za 13 okt. 17:00
zo 14 okt. 11:00

uur
uur
uur
uur

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

UITSLAGEN
za 6 okt. ZSV JO8-3
za 6 okt. Milheezer Boys JO10-1

-

SVSH JO8-1
ZSV JO10-3
VV Excellent Veteranen
Haelen 3

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

7 - 10
17 - 4

GRIENDTSVEENS UITSPANNING.
Donderdag 11 oktober begint het toernooi van Griendtsveens Uitspanning:
“De Griendtsveense Pijl.”
Ons toernooi is op 11, 13, 18, 19, 20, 23, 25, 26 en 27 oktober.
Als u eens wilt komen kijken bij ons op de handboog dan bent u van harte welkom.
Zondag 14 oktober is de eerste afdelings wedstrijd bij st Sebastiaan in de Heide.
Aanvang 10.00 uur. Vervoer wordt onderling geregeld.

Gedeeltelijke afsluiting Peelvenen tijdens trekvogelseizoen
Tussen 15 oktober en 30 november vindt het jaarlijkse trekseizoen van de kraanvogel plaats. Dit
betekent dat er delen van de Pelen tijdelijk niet zijn opengesteld, om extra rust te creëren voor de
beschermde vogel.
Vogeltrek
De vogeltrek is een jaarlijks terugkerend, seizoensgebonden migratie, die veel vogels ondernemen. De
Europese kraanvogel is met name een trekvogel op doortocht van en naar zijn broedgebied. Tijdens de
najaarstrek van oktober tot december trekken ze massaal, over het oosten van Nederland. Bij een
heersende oosten wind (dan worden ze vanuit Duitsland hierheen geblazen) zijn de Peelvenen een
belangrijke plek voor een tussenstop, om te rusten en om voedsel te gebruiken.
Kraanvogels zijn schuwe vogels en erg gevoelig voor verstoring. Ieder jaar worden delen van de
Peelvenen afgesloten vanwege het trekseizoen van de kraanvogel. Vorig jaar was echter een
uitzondering, toen was de Groote Peel wel toegankelijk voor publiek vanwege de LIFE+-werkzaamheden.
Het werk is nu echter afgerond. Delen van de Groote Peel worden net als voorafgaande jaren afgesloten.
In het opengestelde gebied liggen de wandelroutes en de zogenaamde 'Paardenbegrazingsroute' die wel
toegankelijk zijn. Ook in de Mariapeel worden, net als in voorgaande jaren, delen afgesloten vanwege de
kraanvogeltrek en voor de winterrust van de ganzen. Ook in dit gebied zijn de wandelroutes van
Staatsbosheer toegankelijk.
Kijk voor meer informatie over de wandelmogelijkheden: www.staatsbosbeheer.nl/depelen of neem
contact op met het Buitencentrum De Pelen: 0495 - 641 497 mail: depelen@staatsbosbeheer.nl

BOKKENOLLEN AANVULLING:
Spandoeken en reclameborden kunnen zaterdag a.s. tussen 9:00 en 12:00 worden
opgehaald bij de opslag aan de kanaalweg. Graag z.s.m. ophalen zodat dit niet blijft
liggen.

Steun De Zaal
Beste mede Griendtsveners,
Ons gemeenschapshuis “De Zaal” staat al sinds jaar en dag in het middelpunt van ons dorp. De afgelopen
ruim 40 jaar heb ik persoonlijk in vele hoedanigheden gebruik gemaakt van dit prachtige gebouw.
Als kind vierde ik hier carnaval, sinterklaas en kermis, ging ik er naar de club, later naar de Soos, heb ik er
mijn eerste danslessen gehad, buutavonden beleefd, vele toneelvoorstellingen gezien en later gespeeld,
concerten van de fanfare, gefeest, vergaderd, gespeecht, geplaybackt, geoberd, gepresenteerd, gestemd,
gediscussieerd, gehuild en heel veel gelachen, maar vooral… me thuis gevoeld.
Ik ben ervan overtuigd dat velen van u dit gevoel herkennen en delen.
Het lijkt dan ook vanzelfsprekend dat de zaal er is en dat dat ook zo zal blijven.
De zaal draait al jarenlang volledig op vrijwilligers die het belang en de schoonheid zien van dit prachtige
gebouw dat in 2006, met heel veel inspanning van ontzettend veel Griendtsveense vrijwilligers, is
verbouwd zodat we weer jaren vooruit kunnen.
Wat veel mensen echter niet weten is dat de zaal haar eigen broek moet ophouden. De Gemeente geeft
geen subsidie! Alle inkomsten komen van de verenigingen en de overige activiteiten die worden
georganiseerd. Gelukkig heeft de dorpsraad al enkele malen met prioriteitsgelden ons kunnen bijstaan.
Met het wegvallen van een aantal activiteiten is het echter al jarenlang zeer moeilijk om alle eindjes aan
elkaar te knopen en toch de zaal leefbaar te houden. Met leefbaar houden bedoel ik dat de drempel
zodanig laag is dat iedereen in Griendtsveen de zaal in verenigingsverband of zelfs privé kan gebruiken
zodat de primaire functie van de zaal, namelijk Gemeenschapshuis, gewaarborgd blijft.
Het goede nieuws is dit: U kunt wat doen om onze Zaal een steuntje in de rug te geven!!!
Op zaterdag 24 november organiseren we namelijk een geweldige culturele avond waarvan de gehele
opbrengst voor ons gemeenschapshuis zal zijn! Elders in dit blad vindt u het programma van deze avond
en hoe u kaarten kunt bestellen.
Dus door samen een leuke avond te hebben steunt u onze zaal! Hoe laagdrempelig is dat?
Mocht u publiek of anoniem een extra financiële bijdrage willen doen, belt u dan met
06-22502271 of stuurt u dan een mail naar info@grikon.nl dan nemen we contact met u op.
Namens “Gemeenschapshuis De Zaal” bedankt en tot 24 november?!
René van den Munckhof

GEMEENTE HORST A/D MAAS: U bepaalt de toekomst van de sporthal in uw dorp!
O.A. DE SPORTHAL/GYMZAAL IN AMERICA.
De wereld om ons heen is volop in beweging en dat geldt ook zeker voor de sportwereld. Fusies tussen
verenigingen, een andere kijk op bewegingsonderwijs, het ontstaan van nieuwe sporten, enzovoorts. Tegelijkertijd
zien we ook dat lidmaatschapsvormen bij verenigingen veranderen en dat sommige gymzalen inmiddels aardig op
leeftijd zijn. Daardoor passen ze minder goed bij de huidige behoeftes vanuit onderwijs, verenigingen en clubs.
Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat we na willen en moeten denken over de toekomst van onze
binnensportaccommodaties. Dit doen we graag met u! Als gebruiker of beheerder heeft u belangrijke kennis en
ervaring in huis. We willen daarom samen met u kijken naar de wensen, behoeftes en het huidige aanbod aan
accommodaties. Maakt u gebruik van de sporthal en wilt u meedenken over de toekomst hiervan? Kom dat op 22
oktober naar gemeenschapshuis De Torrekoel in Kronenberg van 19.30 – 21.00 uur.
Meld u van tevoren aan via www.horstaandemaas.nl/binnensport.

