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VAN DE REDACTIE:
Volgende week donderdag is het Koningsdag. Een nationale feestdag.
Dat betekent dat het Mededelingenblad volgende week 1 dag later zal
worden bezorgd, namelijk op vrijdag 01 mei. De inlevertijden voor
berichten veranderen niet (uiterlijk dinsdag 17.00 uur).

KERKBERICHTEN.
Zondag 23 april: De H.Mis van zondag 23 april vervalt.

ONDERHOUD KERKHOF.
Maandag 24 april tweewekelijks onderhoud op het kerkhof vanaf 09.00 uur. Voorlopig zal dat
ook elke twee weken gebeuren. Vrijwilligers die mee willen helpen met het onderhoud van het
kerkhof zijn en blijven welkom.

KINDERVAKANTIEWERK.
Hallo allemaal,
Allemaal weer enorm bedankt voor het kopen van de bloemen afgelopen donderdag. Ook dit
jaar gaan we met het verdiende geld weer iets leuks doen met de kinderen van ons
Griendtsveen.
Mocht je je hebben opgegeven voor een of meerdere activiteiten dan willen wij jullie vragen
om niet te vergeten het bijbehorende bedrag over te maken.
Groetjes bestuur kindervakantiewerk.

FANFARE RENANTIA.
Zaterdag 22 april ophalen oud ijzer
Hiervoor worden volgende leden om 9.00u verwacht: Pieter Louwers, Tom v Loon en Hans vd
Zanden.
Maandag 24 april
Repetitie van 20.00-22.00u
OPHALEN OUD IJZER 2017
a.s. zaterdag 22 april komen leden van Renantia huis aan huis oud ijzer ophalen. we mogen wél
alle apparaten, waaraan een stekker zit, aannemen, en ook gasfornuizen, wasmachines,
metalen computerkasten. Gelieve het ijzer vóór 9.30u aan de straat te zetten.
Attentie!
Omdat velen weten dat er ijzer wordt opgehaald, kunnen er kapers op de kust zijn. In het
verleden was het kostbaarste ijzer soms al weg voor de fanfare kwam. Daarom vragen wij U een
oogje in het zeil te houden en het ijzer niet te ver van Uw huis en niet vóór zaterdagmorgen
9.00u klaar te zetten.

Aan de inwoners van Griendtsveen.
Maandag, 10 april j.l. heeft de voorlichtingsavond voor de inwoners van Griendtsveen plaatsgevonden,
georganiseerd door de extra adviescommissie Mariapeel in het gemeenschapshuis.
Het werd een drukbezochte bijeenkomst waar veel inwoners hun ongenoegen uitten over de
opschoonwerkzaamheden van de sloten in Griendtsveen die niet of niet goed zijn uitgevoerd.
Door de gemeente/waterschap is toegezegd dat uiterlijk eind mei 2017 deze werkzaamheden alsnog naar
behoren zijn uitgevoerd. Leden van de actiegroep zullen dan wederom samen met de gemeente en
waterschap controleren of dit nu wel goed is gebeurd.
.
Daarnaast is aan de orde geweest de resultaten van het bouwtechnisch onderzoek van een 70-tal
woningen in Griendtsveen. Geconstateerd is dat er overlast van water/vocht is in kelders, kruipruimten
woningen en tuinen.
In vervolg daarop biedt de provincie aan dat de inwoners van woningen waar wateroverlast is
geconstateerd een bouwkundig advies kunnen aanvragen hoe deze overlast kan worden aangepakt en
wat daarvan de geschatte kosten bedragen.
De woningen met onderstaande overlast komen voor dit advies in aanmerking:
•
•
•
•
•

Water in kruipruimtes;
Water in kelders;
Optrekkend vocht in muren;
Scheuren in muren;
Overlast van water in woning/kelder maar niet aangetroffen tijdens het onderzoek;

Een dringend verzoek aan alle bewoners die met bovenstaande overlast te maken hebben, vastgelegd in
het bouwtechnisch onderzoeksrapport van Wareco om je aan te melden voor dit bouwkundig advies.
U kunt dit doen door zo spoedig mogelijk een mail te sturen naar theo@bouwadviseurjanssen.nl om
u aan te melden voor dit advies. Op deze wijze wordt inzicht gekregen in de kosten van reparatie van de
schade aan de woningen. Uitdrukkelijk merken wij op dat deze kosten niet vergoed gaan worden maar dat
het van groot belang is om hier inzicht in te krijgen om daar mogelijk later nog op terug te kunnen komen
indien dit noodzakelijk is. Actiegroep “Houd Griendtsveen Leefbaar”.

INFO ST HELENAVEEN / GRIENDTSVEEN
UITNODIGING!!!
ZEER BELANGRIJK!!!
Voor alle leden, rustende leden, ereleden, leden van verdiensten en ouders van de jeugdspelers is er op
donderdag 20 april een algemene ledenvergadering in Gemeenschapshuis de Zaal.
Aanvang 20:00 uur
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld i.v.m. de toekomst van onze vereniging.
De agenda voor deze vergadering is als volgt:
1. Opening voorzitter:
2. Mededeling: Nog één laatste jaarvergadering. Financiële afwerking Helenaveen.
3. Stemmen op welke manier de vereniging stopt n.a.v. voorstel bestuur.
4. Toewijzen en kiezen van vereffenaars vereniging.
5. Het oprichten van een stichting met als doel: Bevordering van de sport en de leefbaarheid in
Griendtsveen.
Met vriendelijke groet, Het bestuur.

GRIENDTSVEENS UITSPANNING.
Dinsdag 25 april gaan wij naar een toernooi te Castenray bij de Batavieren.
Aanvang 20.00 uur. Vertrek 19.30 uur. Vervoer Toon Lemmen en Christian v Bommel.
Dinsdag 25 april is er alleen trainen voor de jeugdleden.
Dan alvast even een overzicht voor de maand mei
Zondag
7
6e WST aanvang 11.00 uur.
Donderdag
11
Veteranen schieten in Griendtsveen aanvang 14.00 uur.
Zaterdag
20
2e wedstrijd koningschieten 19.00 uur 30 pijlen.
Zondag
21
3e wedstrijd Koningschieten samen met de jeugd 35 pijlen
aanvang 11.00 uur. Daarna de huldiging winnaars koningschieten.
Zondag
28
Handboog gesloten vanwege een uitvoering van het toneel.

OPEN GRIENDTSVEENS DRIEBANDENTOERNOOI 2017
We willen weer bijna beginnen met het inplannen van het Open Driebandentoernooi voor dit jaar,
wat natuurlijk weer gehouden wordt bij Herberg de Morgenstond. Als je interesse hebt, kun je je
opgeven bij onderstaande personen, tegelijk met de datums waarop je niet kunt of wilt biljarten in
mei/juni/juli, graag voor 30 april.
Leo en Leny van Veggel, tel: 0493529214 of 0618883097

SAMEN UIT BUS.
Dinsdag

02 mei

09:00-13:00 uur

Markt Horst

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag

02
03
04
05
05

mei
mei
mei
mei
mei

14:00
12:00-17:30 uur
11:00-15:00 uur
09:45
13:30-17:00 uur

Jan Linders, Tienray
Kienen bij KBO Horst
Lunchen bij de Morgenstond
Winkelen Patronaat, Horst
Tuincentrum Groenrijk, Maasbree

Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag

09
09
10
11
12
12

mei
mei
mei
mei
mei
mei

09:00-13:00 uur
14:00
12:30-18:00 uur
13:30-17:00 uur
09:45
13.00-18.00 uur

Kermis-markt Horst
Jan Linders, Tienray
Mookerplas, Mook
Museum de Smid, Ysselsteyn
Winkelen Patronaat, Horst
Kevelaer

Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zondag

16
16
17
18
19
21

mei
mei
mei
mei
mei
mei

09:00-13:00 uur
14:00
12:00-17:30 uur
15:30-21:00 uur
09:45
14:00-17:00 uur

Markt Horst
Jan Linders, Tienray
Kienen bij KBO Horst
Eten bij de Gallery, Panningen
Winkelen Patronaat, Horst
Koffie drinken in de regio

Voor meer informatie:
Telefoon:
06 48566699 Iedere maandag en donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur
Telefoon b.g.g.: 06 48566838 Iedere maandag en donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur
Bezoekadres
E-mail:
Website:

Jacob Merlostraat 11, 5961 AA Horst
info@samenuitbus.nl
www.samenuitbus.nl

