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RONDGANG MEDEDELINGENBLAD.
De rondgang voor het Mededelingenblad heeft € 1181,58 opgebracht. Vorig jaar was dat €
1062,15. Dank U voor uw bijdragen. Natuurlijk blijft rekening NL83RABO 0123639611 ten name
van Dorpsraad Griendtsveen open staan voor uw bijdragen.

DORPSRAAD GRIENDTSVEEN.
Vorige week is de eerste vergadering van de Dorpsraad geweest. De nieuwe samenstelling is als
volgt:
Voorzitter: Loek Sijbers,
Secretaris/Penningmeester: Ton Bukkems.
Leden: Toon Baltussen, Martien Mennen, Jos van den Borne en Daan Peters.
Natuurlijk zijn en blijven nieuwe (jongere) leden welkom. De uitwerking van een van de besluiten
van deze vergadering treft U hierbij als bijlage aan: Een onderzoek naar woningbehoeften.

KERKBERICHTEN.
Zondag 3 februari:
11.00 uur: H.Mis. Intentie voor Jan ter Voert.
Zondag 17 februari: 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)

KIENMIDDAG SENIOREN GRIENDTSVEEN.
Op maandag 11 februari is de jaarlijkse kienmiddag voor de
senioren van Griendtsveen. Organisatie in handen van
KBO Griendtsveen i.s.m. C.S. De Klotbultjes. Houd deze
middag vrij.

EXCURSIE NAAR GRIENDTSVEEN (DUITSLAND) EN EUROVEEN.
Deze week nog een keer een herhaling van het bericht over deze excursie. Hebt U hiervoor
belangstelling, geef U dan op zoals in het bericht vermeld door betaling van de gevraagde
bijdragen.

FANFARE RENANTIA.
Zondag 3 februari concert Esch
Vertrek per bus vanaf De Zaal: 8.45u aanwezig. Vertrek 9.00u.
We zullen ca 13.00u weer terug zijn in Griendtsveen
Maandag 4 februari repetitie
Wekelijkse repetitie van 20-22u in De Zaal.
BERICHT VOOR DE DEELNEMERS AAN DE VERJAARDAGSACTIE
Renantia verklaart hierbij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) te verwerken, dat wil zeggen, deze uitsluitend te gebruiken voor de
verjaardagsactie.
Nieuwe deelnemers verjaardagsactie
Renantia organiseert als sinds jaar en dag de doorlopende verjaardagsactie. Nieuwe aanmeldingen zijn
van harte welkom. Mocht u zich willen aanmelden of meer informatie willen ontvangen, neemt u dan
contact op met het secretariaat: fanfarerenantia@hotmail.com. De opbrengst wordt besteed aan het
onderhoud en vervangen van onze instrumenten.

NATUURHERSTEL IN DE MARIAPEEL
Ga mee op excursie met de boswachter op zondagmorgen 3 februari. Ben je benieuwd welk beheer
Staatsbosbeheer voert in de Peel? Waarom ingrepen nodig zijn en hoe ze bijdragen aan het herstel van
het hoogveengebied? Kom, kijk en ervaar!

Deze keer gaan we naar een voormalig veenputtencomplex in het noorden van de Mariapeel.
Het gebied wordt hier opener gemaakt door het verwijderen van jonge berkenopslag. Een uniek
inkijkje in de cultuurhistorie en bijzondere ecologie van het hoogveen .
Startlocatie: Parkeerplek aan de Zwarte Plakweg te America. Rijdt de weg uit, aan het einde van
de weg (tegen de Mariapeel aan) is mogelijkheid tot parkeren. Vanuit hier is het een minuut of 15
lopen de Mariapeel in.
Tijd: 9:30u - 12u wandelen. Vanaf 9:15 inloop, voor koffie en thee wordt gezorgd.
Onkosten: er zijn geen onkosten aan verbonden, inschrijven is niet nodig.
Neem mee: Trek warme (regen-) kleding aan. Het is wat ruig en mogelijk nat terrein, zorg voor
stevig en waterdicht schoeisel.
Meer informatie: zie de website van Staatsbosbeheer de Pelen:
https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/de-pelen/kijkje-in-de-keuken-van-de-mariapeel
SAMEN UIT BUS.
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Zondag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

05
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07
08
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21

febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr

09:00-13:00 uur
11:45-17:30 uur
12:00-18:00 uur
12:30-18:00 uur
09:00-13:00 uur
10:00-18:00 uur
10:00-18:00 uur
14:00-18:00 uur
09:00-13:00 uur
11:45-17:30 uur
12:00-18:00 uur

Markt Horst
Kienen bij KBO Horst
Het Ervaringsmuseum, Nijmegen
Winkelen in Helmond
Markt Horst
SnowWorld, Landgraaf
Kaufland, Nettetal/Lobberich
Koffie drinken in de regio
Markt Horst
Kienen bij KBO Horst
Rondleiding Leolux, Blerick

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

