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KERKBERICHTEN.
Zondag 19 november:
09:45 uur: H. Mis. Intentie voor Marc Munsters en voor Bep Klaus-van Mullekom.

DRINGENDE OPROEP:
Kinderkoortje De Peelzangertjes.
Afgelopen dinsdag zijn we begonnen met oefenen voor Kerstmis. We waren met een klein groepje
enthousiaste zangers en zangeressen. Maar we kunnen nog heel hard een paar extra stemmen gebruiken.
Dus jongens en meisjes, als je het leuk vindt om te zingen kom dan ons koortje versterken.
Vanaf groep 4 ben je welkom en we zijn heel blij met wat oudere kinderen.
Elke dinsdagavond van 18.45 tot 19.45 in de kerk. Zien we jou dinsdag??
Marion, Carla, Maria, Stefan en Sander.

DE ZONNEBLOEM
Op vrijdag 24 november van 12-15.30u is er voor de gasten van de Zonnebloem een
lunch bij Gossimijne in Horst.

FANFARE RENANTIA.

Maandag 20 november:
Repetitie van 20-22u in De Zaal

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN.
PROGRAMMA
zaterdag 18 november
zaterdag 18 november
zondag 19 november
zondag 19 november
zondag 19 november

SV H'veen/G'veen JO8-1G
SV H'veen/G'veen JO11-1G
SV H'veen/G'veen 3
BEVO 3
SV H'veen/G'veen 1

UITSLAGEN
zaterdag 11 november
zaterdag 11 november
zondag 12 november
zondag 12 november

Helden JO11-3G
Gemert JO8-4
Bruheze 4
SV H'veen/G'veen 2

MULO JO8-3
VV Kessel JO11-2
Helden 7
SV H'veen/G'veen 2
SJVV 2

SV H'veen/G'veen JO11-1G
SV H'veen/G'veen JO8-1G
SV H'veen/G'veen 1
Sportclub Irene 5
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DORPSRAAD GRIENDTSVEEN.
In plaats van een gewone vergadering, deze keer een thema-vergadering gewijd aan Horst aan de Maas
800 jaar. Iedereen is hierbij welkom. Zie het artikel elders in dit blad.

DORPSRAAD GRIENDTSVEEN.
THEMA-VERGADERING.
Wij nodigen iedereen uit die hier belangstelling voor
heeft uit voor de laatste vergadering van de Dorpsraad
van dit jaar. Naar aanleiding van de vorige vergadering
geven wij dan het woord aan Jan Duijf namens de
organisatie van Horst aan de Maas 800 jaar.
Deze avond is op woensdag 22 november om 20.00 uur
in het Gemeenschapshuis. Ook vertegenwoordigers namens de verenigingen zijn hierbij welkom.
PRESENTATIE OVER 800 JAAR EN DE GESCHIEDENIS VAN GRIENDTSVEEN
Op woensdag 22 november zal in De Zaal een presentatie plaats vinden voor allen die geïnteresseerd
zijn in de geschiedenis van Griendtsveen en in de organisatie van 'Horst aan de Maas 800 jaar
geschiedenis', dat in 2019 een heel jaar zal duren. Deze presentatie wordt verzorgd door Jan Duijf
namens de organisatie van dat evenement.
Het jaar 2019, waarin in de hele gemeente een jaar lang vele grote en kleine evenementen worden
georganiseerd, draagt het motto 'acht eeuwen menskracht' . Dit motto is tevens het verbindende
element tussen iedereen in deze gemeente en de verbinding tussen toen en nu. '2019' is dus ook geen
kwestie van Horst alleen, maar van alle zestien dorpen die de gemeente Horst aan de Maas nu telt.
Jan Duijf zal vertellen over de opzet van dit herdenkingsjaar, maar is vooral ook geïnteresseerd in de
geschiedenis van Griendtsveen. Hij wil een aantal ideeën voorleggen, maar heeft minstens zovele vragen
aan de inwoners van Griendtsveen. Achter verstilde en idyllische landschappen gaat een bewogen
geschiedenis schuil die velen niet kennen. 2019 zou de opmaat kunnen zijn om dat verhaal in al zijn
grootsheid te gaan vertellen.
Op deze avond wordt ook een tipje van de sluier opgelicht over een ander evenement waarbij
Griendtsveen een rol kan spelen en dat handelt over dé grootste pionier op autogebied die Nederland
ooit heeft gekend en die zijn kinderjaren in Griendtsveen heeft doorgebracht.
Deze presentatie in De Zaal begint om 20.00 uur en is vrij toegankelijk voor iedereen.

INTOCHT SINTERKLAAS ZONDAG 26 NOVEMBER 2017
Zondag 26 november zal Sinterklaas met zijn pieten een bezoek brengen
aan ons gezellig dorpje.
Hij heeft laten weten om 11 uur aan te komen bij de brug Ericaweg.
Tot dan allemaal!

CARNAVAL IN GRIENDTSVEEN: ZIE OMMEZIJDE.

HOE GAAT HET VERDER MET ONZE LAANBOMEN?
In oktober hebben enkele leden van onze groep samen met twee vertegenwoordigers van de
gemeente en vier van de oorspronkelijke bomenwerkgroep een overleg gehad. De gemeente
bleek al een plan uitgewerkt te hebben voor de bomen langs de Kanaalweg, vanaf het kruis tot
einde kanaal richting America. De meeste oude bomen (ongeveer 40 stuks) zullen daar worden
gekapt; een aantal moeten blijven staan als onderkomen voor vleermuizen. Er zal deze winter
worden gekapt –voor 31 maart 2018; de gemeente zal daarover nog berichten.
Wij zijn niet gelukkig met deze forse kap van oude bomen, maar omdat deze laan buiten het
beschermd monumentaal dorpsgezicht valt, leggen we ons er bij neer.
Deze kap is onderdeel van het begin 2017 genomen raadsbesluit over de verjonging van de
historische lanen. Voor die verjonging is door buro Buiting een plan opgesteld dat breekt met het
tot nu toe gevoerde beleid om alleen zieke bomen te kappen en zo mogelijk te vervangen. Het
plan Buiting wil de komende 30 jaar alle oude laanbomen kappen en vervangen. Vanwege onze
bezwaren tegen een dergelijk grootschalige kap heeft de gemeente advies gevraagd aan buro
Copijn. In het raadsbesluit van 2017 is vastgesteld dat het plan van Buiting wordt uitgevoerd, met
in acht neming van de adviezen van buro Copijn.
Beide plannen/adviezen gaan er van uit dat je voor het behoud van de lanenstructuur uiteindelijk
ook bomen zult moeten kappen, maar buro Copijn is daarin heel wat terughoudender en legt,
vanwege het bijzondere karakter van Griendtsveen, veel meer nadruk op maatwerk. We hadden
graag willen praten over “het in acht nemen van de adviezen van Copijn”, maar daar was nu
geen mogelijkheid voor. Dat zal dus volgende keer moeten gebeuren, als de toekomst van
enkele lanen in de dorpskom ter sprake komt. We zullen dan ook aan de orde stellen hoe de
gemeente rekening wil houden met de gevoelens van de 76% van de bewoners van
Griendtsveen die vorig jaar in onze enquete aangaf tegen het kappen van gezonde oude bomen
te zijn.
WERKGROEP BEHOUD MONUMENTALE BOMEN GRIENDTSVEEN
(voor reacties en informatie: Ans Coppus 529657)
Keukenmaatje
Wij zijn nog op zoek naar een keukenhulp. Op zoek naar iemand die..
het leuk vind om in onze keuken een maatje te zijn voor het basisteam.
Leeftijd v.a. 16 jaar

Afwashulp
Ook hier is er nog een plek voor een hulp in de afwas.
Hiervoor geld dat hij/zij de leeftijd van 15 jaar moet
hebben. En het geen probleem vindt om in het weekend te werken.
Medewerker bediening
En dan al weer in de aanloop naar het volgende seizoen zoeken we talenten in
gastvrijheid, gastgerichtheid en iemand die een aanwinst is in een team dat
gaat voor tevreden gasten. Leeftijd v.a. 16 jaar
Denk je dit is iets voor mij, neem dan contact op via de mail.
info@herbergdemorgenstond.nl
Zend je CV en wij nemen dan contact met je op.

Herberg de Morgenstond

