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KERKBERICHTEN.
Zondag 17 juni:
11.00 uur: H. Mis. Intentie voor Jan Holtackers.
VERVANGING:
Er wordt vanuit het pastorale team in Horst geregeld dat we ELKE zondag een H.Mis hebben.
DE MISSEN BEGINNEN OM 11.00 UUR.

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)

ONDERHOUD KERKHOF.
Maandag 18 juni tweewekelijks onderhoud op het kerkhof vanaf 09.00 uur. Vrijwilligers die mee
willen helpen met het onderhoud van het kerkhof zijn en blijven welkom.

VROUWENBEWEGING.
Op DONDERDAG 21 JUNI hebben we ons reisje naar MAASTRICHT.
We verzamelen om 7.45 u. bij de MORGENSTOND.
We moeten ECHT OM 8.00UUR vertrekken anders zijn we te laat bij het GOUVERNEMENT waar ze
ons om 9.30u. verwachten.
Vergeet NIET je PASPOORT OF IDENTITEITSKAART mee te nemen. HETZELFDE als waar je de
gegevens van hebt doorgegeven!
Degene die voor het eten bij DE MORGENSTOND hebben opgegeven worden daar om 18.00uur
verwacht.
Wij wensen iedereen een heel interessante en mooie dag toe in Maastricht en een heel gezellige avond bij
de Morgenstond.

FANFARE RENANTIA.
Maandag 18 juni
Wekelijkse repetitie van 20.00-22.00u in De Zaal.
Maandag 25 juni terrasconcert
Voor op de kalender: op maandagavond 25 juni sluit Renantia het seizoen weer af met een
concert bij De Morgenstond. Bij slecht weer schuiven we door naar 2 juli.

GRIENDTSVEENS UITSPANNING
Zaterdag 16 juni gaan wij naar het toernooi bij de Batavieren in Castenray.
Aanvang 19.00 uur. Vertrek 18.30 uur. Vervoer Frans Maas en Jasper Lemmen.
Afmelden als je niet mee gaat bij Frans Maas.

Hallo allemaal,
De wandeldriedaagse staat weer voor de deur.
In het weekend van 15 / 16 en 17 Juni gaan we er
weer tegen aan!!!
De kinderen die zich hebben op gegeven om mee te
lopen mogen donderdag 14 juni om 15.00 uur
meteen na school hun shirt / heuptasje ed. komen
ophalen.
Zelf zorg je voor een blauwe broek, wat lekkers voor in de pauze, evt. een poncho’tje en het
belangrijkste!!!
Goei zin om er samen met elkaar gezellig wandelend en zingend
weer een wandelfeestje van te maken.
De tijden dat we in het speeltuintje vertrekken zijn:
5 kilometer: vrijdag: 16.30 uur
10 kilometer: vrijdag: 16.00 uur
zaterdag: 13.00 uur
zaterdag: 12.30 uur
zondag : 10.30 uur
zondag: 10.00 uur
Zorg dat je op tijd aanwezig bent zodat we niet te laat komen!
Wij hebben er weer zin in.
Groetjes Bestuur kindervakantiewerk.

OUDE FOTO’S GEVRAAGD
In 2019 wordt een heel jaar stil gestaan bij 800 jaar geschiedenis in
Horst aan de Maas. In de hele gemeente vinden dan grote en kleine
evenementen plaats onder het motto: ”acht eeuwen menskracht”. Dit
motto is tevens het verbindende element tussen iedereen in deze
gemeente én de verbinding tussen toen en nu.
De werkgroep fotografie/ film wil een documentaire gaan maken met
daarin oude nog niet eerder vertoonde foto’s uit alle kerkdorpen in de
gemeente. Langs deze weg willen we dan ook alle inwoners van
Griendtsveen vragen om hun oude foto’s, dia’s, films, video’s etc. aan ons ter beschikking te stellen. Deze
beelden worden dan gekopieerd en gedigitaliseerd om dit project te gaan maken. Het hele volgend jaar
wordt de documentaire dan vertoond op een groot aantal evenementen die overal in de gemeente zullen
plaatsvinden.
Krijgen we genoeg materiaal binnen dan willen we een boekwerk gaan uitgeven waarin een aantal foto’s van
ieder kerkdorp zal worden opgenomen.
Kortom: Heb jij beeldmateriaal dat je aan ons ter beschikking wilt stellen kijk dan op de site:
www.horstaandemaas800.nl voor veel meer informatie onder nieuws.
Voor Griendtsveen kan het materiaal ingeleverd worden bij Jan Althuizen aan de Deurneseweg 13
0493529424.
Overigens zijn er vanuit Griendtsveen ook mensen betrokken bij de organisatie van een aantal
evenementen die volgend jaar gaan plaats vinden. Zie ook bij de agenda van de Dorpsraad.

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN
16 JUNI: REÜNIE – WIL COX WEDSTRIJD
Op 14 januari j.l. heeft SV Helenaveen/Griendtsveen de jaarlijks terugkerende nieuwjaarsreceptie
gehouden. Tijdens deze bijeenkomst is Wil Cox onderscheiden voor zijn 50-jarige actieve lidmaatschap,
wat tot op heden een unicum is binnen onze club.
Vanwege dit feit is besloten om een “reünie” van (oud-)spelers en oud-trainers te organiseren. Op die
zelfde middag wordt er een wedstrijd gespeeld waarvoor tal van (oud)-leden uitgenodigd worden die
voetballend maar ook anderszins actief zijn geweest bij de voetbalvereniging in de periode dat Wil zelf
ook gevoetbald heeft.

TOON KORTOOMS PARK.
Het is bijna zover !
Zondag 17 juni verzorgen Tonny Wijnands en de Vlierlander Musikanten samen het Kortooms Kiosk
concert op het Toon Kortoomspark. Aanvang 14:00 uur. Gratis entree.
Kom op tijd, vol = vol

DORPSRAAD GRIENDTSVEEN.
Hierbij nodigen wij U uit voor een openbare bijeenkomst van de Dorpsraad op woensdag
20 juni om 20.00 uur in het Gemeenschapshuis. Dit de laatste vergadering voor de
zomervakantie. AGENDA:
1.
Opening.
2.
Mededelingen.
3.
Notulen vergadering van 16 mei.
4.
Horst aan de Maas 800 jaar. (Voortgang)
5.
Rondvraag.
Vergadering 16 mei 2018.
Mededelingen:
AVG (privacywetgeving) gaat in op 25 mei. Er zijn stappenplannen. Gevolgen voor dorpsraad zijn nog niet helemaal
helder.
Notulen 21 maart:
- Oproepen om gebruik te maken van de gerenoveerde jeu de boulesbaan gaan in overleg met de Stichting.
- Kanalen schoonmaken: Er wordt nog een ronde gemaakt wat er aan onderhoud nodig is. Dorpsraad wordt
nog geïnformeerd.
- Onderhoud bospercelen: Na het broedseizoen herstellen. Zo niet dan gaan we verder.
- Na opheffen RKSV wordt een nieuwe stichting opgericht ten behoeve van leefbaarheid.
- Toekomst voetbalkantine is ongewis.
Horst 800 jaar:
Concreet voor Griendtsveen te organiseren projecten:
- Dafjesdag: samen met America.
- Turfroute: Wandelroute door Griendtsveen voorzien van historische foto’s.
- Bokkenollen: Dit in overleg met de Stichting Bokkenollen.
Op 29 mei is er een overleg met o.a. de directeur van Griendtsveen AG uit Duitsland en Euroveen uit Grubbenvorst.
Zij hebben voorstellen die dan verder besproken worden en daarna nog uitgewerkt dienen te worden.
Rondvraag:
Recreatief zoneringsplan SBB: er zijn toch veel vragen ondanks dat dit plan al klaar zou zijn.
Tapkraan: Bij “de Morgenstond” kunnen ze wel water tappen. Op een andere plaats iets realiseren heeft te veel
haken en ogen.
Barbarabos: Dam laten verwijderen of aansluiten aan kant Deurneseweg na herstelwerkzaamheden.
Inzaaien wilde bloemen langs kanaal St. Barbarastraat: Dit is al eerder gevraagd. Een verzoek wordt naar de
gemeente gestuurd.

