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KERKBERICHTEN.
Zondag 18 nov.: Geen 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)

ONDERHOUD KERKHOF.
Maandag 19 nov. tweewekelijks onderhoud op het kerkhof vanaf 09.00 uur. Vrijwilligers die mee
willen helpen met het onderhoud van het kerkhof zijn en blijven welkom.

CABARET IN GRIENDTSVEEN – STEUN DE ZAAL
Beste Griendtsveners,
Onze culturele avond is helemaal uitverkocht! De 24e november zal ons gemeenschapshuis vol zitten met
ruim 150 mensen die het hart op de juiste plaats hebben en samen een leuke avond gaan beleven! Wat
een geweldig goed gevoel is dat!
Na het officiële programma, dat tot ca. 22:45 zal duren, hebben we ook nog een zogenaamde afterparty
waarbij er de gelegenheid is om, onder het genot van een drankje, nog even lekker na te kletsen. Deze
wordt muzikaal ondersteund door de half Griendtsveense band The Cowboys die diverse liedjes van
Johnny Cash ten gehore zullen brengen.
Hun motto is: “all I need is three chords and the truth”. Als iemand zich hieraan hield was het Johnny Cash
wel. Simpel, down to earth en geweldig klinkend. De cowboys zijn een "bijeengeraapt zooitje" die dit
proberen uit te dragen. 2 Gitaren, een bas en een accordeon. Het wordt het 2e optreden van dit viertal.
We kijken erg uit naar een ontspannen en gezellige avond.
Tot dan! Stichting Gemeenschapshuis de Zaal.
OPENBARE AVOND - VROUWENBEWEGING.
Op woensdagavond 21 nov. komt Mevr. Ellie Keizer een lezing geven, zij is Gestalt-therapeut
een heeft een praktijk in Horst a/d/ Maas.
Ze geeft uitleg en tips over eenzaamheid, angsten, gespannenheid, onrust, een dip hebben,
rouwverwerking enz. Het belooft een interessante avond te worden, waar iedereen wel wat van
kan opsteken.
Andere verenigingen waar zij was vonden dit een Verrassende Interessante avond.
Wij nodigen op deze openbare avond iedereen uit, om te komen luisteren, de koffie/thee staat
voor U klaar! Deze avond wordt gehouden in het Gemeenschapshuis en begint om 19.45 uur,
U bent van harte welkom.

FANFARE RENANTIA.
Repetitie maandag 19 november
Wekelijkse repetitie van 20.00-22.00u in De Zaal.

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN.
PROGRAMMA
za 17 nov. 09:00
za 17 nov. 11:00
za 17 nov. 17:00
zo 18 nov. 11:00
UITSLAGEN
za 10 nov.
za 10 nov.
za 10 nov.

uur
uur
uur
uur

H'veen-G'veen JO8-1G
H'veen-G'veen JO10-1
Deurne Blue Velvet Veteranen
H'veen-G'veen 1

Someren JO8-4G
Mierlo Hout JO10-4
SV Deurne Veteranen

-

ZSV JO8-4G
Stiphout Vooruit JO10-3
H'veen-G'veen Veteranen
RKSVN 3

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

4-7
5-5
3-3

POKEREN EN HAANTJES TOEPEN
Op vrijdagavond 23 november wordt er in de kantine een pokertoernooi gehouden voor de leden van de
club. Ook kan er getoept worden voor haantjes. Deelname aan het toernooi is gratis. Let wel op: iedere
ronde dient er een klein bedrag ingelegd te worden voor de hanen. Neem dus genoeg kleingeld mee!
Met hoeveel hanen ga jij naar huis?

DORPSRAAD ONTVANGT GEMEENTERAAD
De nieuwe gemeenteraad wil in een jaar tijd alle 16 dorpen in de gemeente Horst aan de Maas bezoeken
om kennis te maken met de plaatselijke inwonerinitiatieven. Op vrijdagmiddag 16 november brengt de
gemeenteraad een bezoek aan Griendtsveen.
In overleg met de dorpsraad is een programma bedacht waarbij de gemeenteraad met een aantal
vertegenwoordigers uit Griendtsveen brainstormt over de relatie tussen Griendtsveen en de gemeente.
Vertegenwoordigers uit Griendtsveen vertellen beknopt wat er speelt in het dorp en wat ze nodig hebben
van de gemeente Horst aan de Maas. Griendtsveen is per slot van rekening de kern die het verst
verwijderd is (in afstand!) van het gemeentehuis in Horst. In hoeverre speelt dat mee in de oplossingen die
de gemeente aandraagt als het gaat om kwesties in Griendtsveen?
De openbare bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 16 november van 16 tot 17 uur in gemeenschapshuis de
Zaal. Gespreksleider is Loek Sijbers.
Geïnteresseerden zijn welkom.

Aftrap Carnaval Griendtsveen: Nieuw logo op de 11e van de 11e
In een goed gevulde Herberg De Morgenstond werd hard mee afgeteld met L11 naar 11 over 11, de
officiële start van de vastenavond.
Nadat voorzitter Carlo Spreeuwenberg om had gekeken naar de voorbije jaargang en vooruit had geblikt
naar het nieuwe seizoen, had Prins Harm I de eer om met zijn adjudanten Tygo en Faas het nieuwe logo en
vlag te presenteren.
In het logo, een ontwerp van Sedor Peeters, zijn veel punten te herkennen van het oude logo. De vrolijke
gepimpte klotbultgezichtjes nemen een prominente plek in, maar ook nieuwe elementen zijn verwerkt: de
steek en het gemeentelogo.
Nadat de aanwezigen hartelijk hadden gelachen met de buut/klets van Toontje de gevangene, werd als
afronding het programma van CS De Klotbultjes vrijgegeven. Een vrolijke, positieve bijeenkomst werd
daarna afgesloten, echter ging niet iedereen direct naar huis. (foto’s zie ommezijde.)

Secretariaat:
A. Bukkems, Helenaveenseweg 4, 5766 PB Griendtsveen, tel. 06-21513560
Inschrijvingsnummer KvK: 12040354
E-mail: dorpsraad@griendtsveen.org

Hierbij nodigen wij U uit voor een openbare bijeenkomst van de Dorpsraad op woensdag
21 november om 19.30 uur in het Gemeenschapshuis. Deze avond is het Waterschap aanwezig.
AGENDA:
1. Opening.
2. Presentatie grondwater/bodemanalyse Griendtsveen door Sabine Bartusseck;
3. Toelichting omtrent voorgenomen verplaatsing gemalen van het kruis naar de dam;
4. Toelichting omtrent voorgenomen uitdieping Helenavaart en Deurnes Kanaal;
5. Mededelingen.
6. Rondvraag.

Vergadering 26 september 2018.
We beginnen met een kennismakingsrondje. Speciaal welkom aan Sjaak Jenniskens,
gemeenteraadslid. Hij wil voortaan elke keer aanwezig zijn bij onze vergadering.
Bezoek gemeenteraad:
Op 16 november komt de gemeenteraad op bezoek in Griendtsveen. De volgende agendapunten worden
voorgesteld: omleiding landbouwverkeer, kanaalonderhoud / afwatering, fietspad Mariapeel, verlichting
aanpassen, laanbomen. Op het moment dat dit verslag wordt vastgesteld is de opzet veranderd.
Werkgroep Mariapeel:
Blijft een moeizaam proces.
Staatsbosbeheer wijkt af van eerdere plannen. Uitvoering van kap in Deurnese Peel is stop gelegd.
Hotspots muggenoverlast blijven hetzelfde.
0-meting grondwaterpeil is nog niet uitgevoerd.
Hoorzitting wateroverlast woningen lijkt negatief uit te vallen voor bewoners.
Kanalen / lanen:
Helenavaart / Deurnes Kanaal uitdiepen om meer water te kunnen door voeren. Voorstel om ook
onderhoud kanaal richting America daarin te laten meenemen.
Lanen: Kappen van zieke bomen en daarna aanplant op een afstand dat ze levensvatbaar zijn. Uitvoering /
evaluatie van plannen door gemeente blijft tot verschil van mening leiden.
Horst 800 jaar:
De voor Griendtsveen geplande projecten lopen op schema.
Rondvraag:
Onderhoud bossen: Contact geweest met Bosgroep Zuid. Ze zouden alles gaan fatsoeneren. Gebeurt dit
niet dan volgt er toch overleg met de gemeente.
Zwaluwhotel: Blijft van tijd tot tijd toch terugkomen als mogelijk project voor prioriteitengelden.
Voorstel om bij alle onverharde wegen 10 km borden te plaatsen zoals bij de Ericaweg is gebeurd.
Plattegrond bij Zaal: verkeerde vermelding. Dit bord zou door de gemeente weg gehaald worden.

