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KERKBERICHTEN.
Zaterdag 15 sept.:
14.00 uur: Uitvaart van Herman van Diesen, begrafenis in Zeilberg.
Zondag 16 sept.:
11.00 uur: H. Mis. Intentie voor Jan Holtackers en voor fam. Baltussen – van Mullekom.
Met ingang van heden gaan we voorlopig door met missen om de 14 dagen. De volgende dienst
is dus op 2 september etc. 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)

Donderdagmiddag 20 september gaan we wandelen bij
strandpaviljoen Hoëg in Broekhuizen. Om 13.30u
verzamelen bij de kerk.
Ook de mensen die niet kunnen/willen wandelen kunnen
mee om vanaf een terras aan de Maas te genieten van het
zicht op de veerpont en de rivier. Een tochtje met veer heen
en weer over de Maas behoort ook tot de mogelijkheden.
In verband met organisatie van vervoer (auto’s) van tevoren opgeven, uiterlijk dinsdag 18
september bij Arnold, tel. 529351 of per mail: kbo@griendtsveen.org. Kosten: €5,00 per persoon.

VLEERMUIZENONDERZOEK. (GEMEENTE HORST AAN DE MAAS)
Op 20 september geven wij een presentatie over het vleermuizenonderzoek in Griendtsveen
voor de bewoners van dit dorp. Deze avond wordt georganiseerd in “De Zaal”, Lavendellaan 26
en start om 18.30 uur. Aansluitend kan iedereen mee naar buiten om samen te bekijken welke
vleermuizen er rond vliegen in Griendtsveen. Ook overige geïnteresseerden zijn van harte
welkom.

FANFARE RENANTIA.
Repetitie maandag 17 september

Wekelijkse repetitie van 20.00-22.00u in De Zaal.
Mocht je verhinderd zijn, dan svp afmelden bij de dirigent.

WAAR IS ZE GEBLEVEN..
Als iemand denkt, waar is die fanatieke oudere vrouw gebleven achter de rollator op de
Helenaveenseweg. Dan is hier de oplossing. Na 93 jaar in Griendtsveen te hebben gewoond, is
ons moeder Anneke verhuist naar het verzorgingstehuis in de Sint Jozefparochie. De leeftijd en
het ‘s nachts niet meer alleen kunnen zijn, maakte het onmogelijk om nog langer in Griendtsveen
te verblijven. Ons moeder wil iedereen bedanken voor de prettige manier van samen wonen en
leven in Griendtsveen. De handwerkclub de Vrouwenvereniging de dorpsraad, de buurt en alle
inwoners van Griendtsveen BEDANKT.

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN.
PROGRAMMA
za 15 sep.
09:00 uur Deurne JO8-4
za 15 sep.
11:15 uur Neerkandia JO10-1
za 15 sep.
17:00 uur H'veen-G'veen Veteranen
UITSLAGEN
wo 5 sep.
H'veen-G'veen JO10-1
za 8 sep.
H'veen-G'veen JO8-1G
za 8 sep.
SV Liessel Veteranen

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

- Deurne JO10-1
- ZSV JO8-3
- H'veen-G'veen Veteranen

1 - 17
7-5
4-1

ONZINNIGE BOSKAP DE HALTE (ACHTER DE KERK) GESTOPT
Nadat Griendtsveen in het voorjaar hevig werd geplaagd door muggen, volgde een warme, droge
zomer waarin we -hoera!- helemaal geen last hadden van deze venijnige stekers. Maar dat betekent
natuurlijk niet dat ons muggenprobleem is opgelost.
In de Adviescommissie Mariapeel waarin we namens het dorp overleggen met provincie, waterschap,
gemeente en Staatsbosbeheer zijn op basis van het door Alterra uitgevoerde onderzoek afspraken
gemaakt over de aanpak van de muggen. Muggen houden zich overdag graag op in ruig terrein. Als je
alles kaal maakt -en kaal houdt- is er dus kans dat je minder last van muggen hebt. Maar dat is een soort
symptoombestrijding. Het onderzoek wees uit dat het vooral belangrijk en effectief is de natte
broedplaatsen te bestrijden, de tijdelijke wateren waarin muggenlarven zich massaal ontwikkelen. Dicht
bij het dorp bleken een aantal van deze broedplaatsen te liggen en in de commissie werden afgesproken
die eerst aan te pakken.
Volgens deze afspraken moeten deze stukken of wel permanent nat worden, want dan worden de larven
van de muggen opgegeten door allerlei andere waterdieren, of wel permanent droog blijven, want de
muggenlarven ontwikkelen zich alleen in het water.
In plaats van te werken aan deze aanpak, stuurde Staatsbosbeheer onlangs een plan om bos te gaan
kappen en ondergroei te maaien. We lieten weten dat dat absoluut niet volgens afspraak was, maar
vorige week donderdag begon Staatsbosbeheer toch met bomen kappen tussen het Nonnepad en de wei
van Lonneke van de Eijnden . We hebben daar onmiddellijk bezwaar tegen gemaakt en konden
vrijdagmorgen Staasbosbeheer bewegen dit onzinnige werk stoppen.
Met Staatsbosbeheer is afgesproken dat zij met een gedegen plan komen voor de aanpak van de
muggenbroedgebieden kort bij Griendtsveen, overeenkomstig de afspraken zoals die zijn gemaakt in de
Adviescommissie Mariapeel.
Namens de vertegenwoordiging van de Dorpsraad Griendtsveen in de adviescommissie Mariapeel,
Jan van de Kam, Ingrid Stam en Arno van Mullekom.

