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KERKBERICHTEN.
Zondag 20 januari: 11.00 uur: H. Mis. Intentie voor Mart Derks (jaargetijde) en voor
fam. Sleegers – Welten.
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)

DANKBETUIGING.
Hartverwarmend was het, dat zo velen, mij bij het afscheid van mijn vrouw Elly, ter zijde stonden. Uit de
grond van mijn hart bedank ik jullie voor de steun, vriendschap, liefde, bloemen en kaarten die ik van jullie
mocht ontvangen. Het heeft mij goed gedaan te mogen ervaren dat Elly bij zo velen geliefd was.
Nogmaals mijn welgemeende en hartelijke dank. André van De Peelstop.

DE ZONNEBLOEM
Op dinsdag 22 januari is er voor de gasten van de Zonnebloemafdeling Horst een activiteit in het
PETC+ in Hegelsom in het kader van 800 jaar Horst; er is een proeverij, een tentoonstelling en
de documentaire ‘Hemel op aarde’ wordt vertoond.
Vertrek uit Griendtsveen om 10.50u bij de kerk, rond 16.30u weer terug.

DORPSRAAD GRIENDTSVEEN.
Woensdag 23 januari om 20.00 uur is de eerste openbare vergadering van de Dorpsraad in dit
jaar. We hopen dat we samen met de gemeenschap en nieuwe leden veel problemen kunnen
oplossen in relatie tot leefbaarheid. Op de agenda staan de volgende punten:
1. Opening.
2. Uitbreiding Dorpsraad; benoeming voorzitter.
Er staat de Dorpsraad wel wat te doen waar we inwoners bij kunnen gebruiken, is het niet
direct als dorpsraadslid dan mogelijk wel als lid van een werkgroep.
3. Toelichting werkwijze Stichting Landschap Horst aan de Maas.
4. Toekomst Basisschool / Leefbaarheid:
- Voorstel vanuit de Dorpsraad ten aanzien van woningbouw.
- Samenwerking met werkgroep “Onze Toekomst” / mogelijkheden dorpsraad.
5. Horst 800 jaar: stand van zaken.
6. Prioriteitengelden:
- Voorstel verlichting brug kerk.
- Verlenging contract copyprinter Mededelingenblad.
7. Rondvraag.

KBO afd. GRIENDTSVEEN.
Dinsdag 29 januari gaan we voor een spellenmiddag naar
Natuurpoort “de Peel”. Exacte begintijd en andere
gegevens staan volgende week in het Mededelingenblad.
Houd dat dus in de gaten.

FANFARE RENANTIA.
Maandag 21 januari repetitie
Wekelijkse repetitie van 20-22u in De Zaal.

Persbericht

Cursus landschapsambassadeur
Leer het verhaal van de regio te vertellen
Na het eerdere succes, waarbij de eerste 70 Landschapsambassadeurs werden opgeleid, start Stichting
Landschap Horst aan de Maas dit voorjaar met een nieuwe cursus Landschapsambassadeur. De cursus richt
zich in eerste instantie op ondernemers en werknemers van recreatiebedrijven, horeca,
verblijfsaccommodaties, agrarische bedrijven met een educatieve/recreatieve nevenfunctie en op vrijwilligers
die actief zijn in musea of als gids. Maar ook anderen die geïnteresseerd zijn in de lokale geschiedenis en
landschapsontwikkeling zijn van harte welkom deel te nemen aan de cursus.
Goed Gastheerschap
Met de cursus Landschapsambassadeur leert u het complete verhaal te vertellen van deze regio. Goed
gastheerschap betekent onder meer je gasten op een aantrekkelijke manier informeren over alles wat hier de
moeite waard is om te beleven, te proeven en te zien en daarbij ook nog interessante achtergrond informatie
kunnen geven. Gasten zullen het gebied intenser kunnen beleven en door mond op mond reclame het gebied
verder promoten en bovendien eerder terugkomen.
Themabijeenkomsten
In vier avondbijeenkomsten en een dagexcursie wordt u geïnformeerd over het lokale cultuurhistorische
erfgoed, landschapsontwikkeling en natuurgebieden, ontwikkeling van de landbouw, de typisch lokale
streekgewassen en streekproducten en de toeristische hoogtepunten. Met het doorlopen van de cursus
verwerft u de titel Landschapsambassadeur van Horst aan de Maas. Een titel die gebruikt mag worden in alle
publicaties. Bovendien ontvangt u het Landschapsambassadeur-muurschildje.
Exclusief informatiemateriaal
Na afloop van de cursus blijft alle informatie digitaal beschikbaar. Daarnaast ontvangt u aantrekkelijk en
exclusief informatiemateriaal. Voor geïnteresseerden wordt er ook een terugkomdag georganiseerd waarin
nieuwe ontwikkelingen worden besproken. De cursus is ook een prima gelegenheid om collega’s te
ontmoeten en elkaar te inspireren tot nieuwe producten, activiteiten en samenwerkingsverbanden.
Aanmelden en informatie
De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van 19.30-22.00 uur op 11, 18 en 25 maart en 1 april.
Op 13 april staat een dagexcursie gepland. Hierbij trekken we, o.l.v. een gids, per bus er op uit langs de
mooie en soms onbekende plekjes die Horst aan de Maas heeft te bieden .
Kosten van de cursus zijn €100,Er is plaats voor maximaal 22 cursisten en aanmelding gebeurt op volgorde van binnenkomst.
Aanmelden/informatie via info@landschaphorstaandemaas.nl / www.landschaphorstaandemaas.nl

