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KERKBERICHTEN.
Zondag 02 dec.: Eerste zondag van de Advent.
11.00 uur: Afscheidsviering Ben Faas.
Voorgangers: Ben Faas en Peter Denneman. Muzikale ondersteuning door
het “oude” versterkte kerkkoor en de Peelzangertjes.
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)

AFSCHEID BEN FAAS.
A.s. zondag is het dan zover. Het afscheid van onze Pastoor Ben.
Wij hopen zoveel mogelijk mensen te mogen begroeten zowel in de kerk als in de Zaal. De Zaal is direct
na de H.Mis ook al open, maar vanaf ca. 13.00 uur zal Ben en zijn familie hier ook aanwezig zijn.
In de kerk en in de Zaal zal een collectebus staan voor uw giften. De inhoud van deze collectebus wordt
Ben aangeboden als cadeau namens de gemeenschap. In de Zaal zal ook een microfoon staan, mocht U
daar gebruik van willen maken, evt. toespraken max. 5 minuten. Laten we er een gezellige afscheidsdag
van maken voor Ben.

ACTIES tegen plannen provincie Noord-Brabant voor de Deurnsche Peel en Leegveld.
De dorpsraden van Helenaveen, Liessel en Griendtsveen, actiegroep Het Bos de Klos en
Stichting Behoud Natuurlijk Helenaveen gaan komende vrijdag samen actie voeren. Vanaf 11.00
uur verklaren zij het gebied Leegveld in de Deurnsche Peel tot verboden gebied voor mensen
van provincie Noord-Brabant, het waterschap en Staatsbosbeheer. De genoemde organisaties
vinden dat de leefbaarheid rondom natuurgebied Deurnsche Peel onder druk staat door
natuurontwikkelingsprojecten.
De nu voorliggende plannen druisen in tegen de in 2005 met de bewoners van de streek in “Het
Onverenigbare verenigd” vastgelegde afspraken over de beheermaatregelen in de Deurnsche
Peel. De natuur krijgt voorrang op de leefbaarheid van de inwoners in de omgeving met risico’s
op water- en muggenoverlast.
Deze actie richt zich vooral op de Provinciale Staten van Noord-Brabant, die op 7 december een
besluit moeten men over de plannen voor het Leegveld.
Ook aan de inwoners van Griendtsveen wordt gevraagd zich aan te sluiten bij deze actie.
Aanvang 11.00 uur op het Leegveld ter hoogte van Natuurpoort “De Peel”.
Dorpsraad Griendtsveen.

VROUWENBEWEGING
Fijn dat onze openbare avond, waarop Mevr. Keizer een lezing gaf over Gestalt therapie, zo
goed bezocht werd. Als er n.a.l. hiervan nog mensen zijn die meer informatie over een
behandeld onderwerp willen ontvangen van Mevr. Keizer, geef dan je e-mail adres door aan een
van de bestuursleden. Dan geven wij het aan haar door.
Opgeven graag voor 8 december.

CABARET IN GRIENDTSVEEN – STEUN DE ZAAL
Beste Griendtsveners,
Ik ben dit project begonnen met een persoonlijk verhaal. Graag wil ik het ook persoonlijk afsluiten.
Wat hebben we een fantastische avond gehad afgelopen zaterdag! Het vervult mij met grote trots dat er
zoveel mensen in ons dorp wonen die begrijpen waar deze avond om ging, namelijk verbondenheid. Je
verbonden voelen met de plek waar je woont en met de mensen met wie je daar samen woont. Voelen
dat je samen sterker bent dan als individu. Dat besef geeft een gevoel van rijkdom en enorme kracht. En
dat is wat ik afgelopen weekend gevoeld heb.
Allereerst gaat mijn dank uit naar alle mensen die namens hun vereniging zich volledig vrijwillig hebben
ingezet om te helpen. Zonder jullie was dit absoluut niet mogelijk geweest.
Allemaal ontzettend bedankt!
Dankzij ieders inzet hebben we deze avond tot een absoluut succes kunnen maken waarbij al onze
doelstelling gehaald zijn. We hebben een onvergetelijke avond gehad met 3 geweldige optredens. Ook de
artiesten hebben aangegeven dat ze geweldig hebben genoten van hun optredens dankzij een geweldig
publiek in de overvolle zaal.
Verder heb ik mensen gesproken die het heel prettig vonden dat ze andere dorpsgenoten weer eens
hebben kunnen spreken omdat dit in de waan van de dag er vaak niet van komt.
En tenslotte hebben we met de opbrengst van de avond, die voor de volle 100% in de kas van ons
gemeenschapshuis komt, de Zaal een hele mooie financiële impuls kunnen geven! Daarmee zijn de
zorgen zeker niet direct van tafel maar het geeft zeker wat lucht.
Alles bij elkaar opgeteld schreeuwt dit om een vervolg. Er zijn al diverse gesprekken gaande om te kijken
of we hier in 2019 een vervolg aan kunnen geven…wordt vervolgt!
Voor nu, dank voor een fantastisch weekend,
Namens het bestuur van de gemeenschapshuis De Zaal, René van den Munckhof

FANFARE RENANTIA.
Repetitie maandag 3 december
Wekelijkse repetitie van 20.00-22.00u in De Zaal.
Winterconcert 16 december 15.00u
Om alvast in uw agenda te zetten: op 16 december geeft Renantia het jaarlijkse een
winterconcert in de kerk. Het belooft een mooi concert te worden met afwisselende muziek door
het korps en diverse plaatselijke artiesten. Na het concert nodigen wij u bij u voor de after-party
bij Herberg de Morgenstond.

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN.
PROGRAMMA
za 1 dec.
09:00 uur Deurne JO8-4
za 1 dec.
09:30 uur SPV JO10-1
zo 2 dec.
12:30 uur Panningen 5
UITSLAGEN
za 24 nov.
za 24 nov.
za 24 nov.
zo 25 nov.

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

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

-

Liessel JO8-2G
NWC JO10-4
H'veen-G'veen Veteranen
Neerkandia 3

13 - 3
7-1
0-6
4-2

NIEUWJAARSRECEPTIE 13 JANUARI
Zondag 13 januari organiseert SV Helenaveen Griendtsveen de nieuwjaarsreceptie. Meer informatie volgt
te zijner tijd.

TURFJES.
Wie heeft er nog kaarsresten?
En doet er niets mee.
Wij zijn er erg blij mee en maken er nieuwe kaarsen van.
Lisa en Franca, St. Barbarastraat 5, tel. 529221.

