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KERKBERICHTEN.
Zondag 23 juni: om 11.00 uur: H.Mis. Intenties: Jaargetijde voor Mies Bennenbroek en fam.
Bennenbroek van Deursen en voor fam. Van Mullekom- Arts.
Zaterdag 29 juni; 13.00 uur: Huwelijk Johan Wolters en Marissa Buma.
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)

MEDEDEDELING DAGELIJKS BESTUUR GEMEENSCHAPSHUIS DE ZAAL
Beste mensen van Griendtsveen e.o. Zoals velen van jullie inmiddels al gehoord zullen hebben gaan
Jacintha en Leon ons dorp verlaten. Dat betekent dat zij ook stoppen met hun werkzaamheden voor ons
gemeenschapshuis en dus niet langer aanspreekpunt zullen zijn voor tal van praktische zaken. We hebben
voor een aantal van hun taken helaas nog geen opvolger kunnen vinden. We willen u verzoeken om
voorlopig voor allerlei praktische zaken de email info@dezaalgriendtsveen.nl te gebruiken. Daar kunt u
ook reserveringen doen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn de email te gebruiken dan kunt u ook Leo
Oosterhof bellen 06-45350721.
Wij willen op deze plek nogmaals Jacintha en Leon hartelijk danken voor al hun werk en inzet voor ons
gemeenschapshuis gedurende de afgelopen jaren. We wensen beiden en hun kinderen veel geluk in hun
nieuwe woonsituatie.

EXCURSIE NAAR EUROVEEN BVB SUBSTRATES IN GRUBBENVORST:
De eerste groep heeft 15 juni een bezoek gebracht aan Euroveen BVB Substrates en Schreurs
in Sevenum. Het was een zeer interessante morgen.
De verbazing was erg groot dat zo veel verschillende productie processen nodig zijn om voor
iedere plant de juiste samenstelling te maken.
Een optimale basis voor een gezonde groei is de garantie die Euroveen kan leveren.
Bij Schreurs zagen we het “groei” resultaat wat werkelijk overweldigend was.
A.s. ZATERDAG 22 juni vertrekt de tweede groep om 8.30 uur bij de kerk.
Wij wensen ook hen een interessante excursie toe.

DORPSRAAD GRIENDTSVEEN.
In de bijlage ook een bericht namens onze vertegenwoordigers in de adviescommissie Mariapeel. Hierin
een oproep om U aan te melden voor een beroepsprocedure Muggenoverlast. Natuurlijk zijn ook de
inwoners van de Deurnese Hoek uitgenodigd om zich hierbij aan te sluiten omdat deze problematiek niet
ophoudt bij de provinciegrens. U kunt zich aanmelden bij het advocatenkantoor zoals vermeld in de
bijlage.

FANFARE RENANTIA.
MIDSUMMER CONCERT 24 JUNI
Zie de poster verderop.
De weersvoorspellingen voor deze avond zijn gunstig, mocht het weer toch slecht worden
dan verwelkomen we u graag een week later.
Groep 8 presenteert in samenwerking met gr. 7:

SCHOOLVERLATERSMUSICAL: DE FEESTPLANEET
Een klas die een rondleiding krijgt in een raket? Een astronaut die alleen maar aan zichzelf
denkt? Een professor en een sullige assistente...… Als dat maar goed gaat. en... Oh Ja...
NIET OP DIE RODE KNOP DRUKKEN!!
Op Vrijdag 28 juni a.s. presenteren wij vol trots onze afscheidsmusical.
Waar: De Zaal; Hoe laat: 10:00 uur; Entree: Gratis ( een eigen bijdrage wordt gewaardeerd )

Hallo allemaal,
Wat was het weer leuk afgelopen weekend, iedereen deed zo
goed hun best zelfs het zonnetje!
Ook daarom kunnen we jullie met gepaste trots mededelen dat
wij 2 bekers naar Griendtsveen hebben meegenomen.
Voor de 5 km ging er weer met de 1e Prijs
vandoor en ook de 10 km had weer prijs en wel de 2e prijs!!!
Wij willen dan ook iedereen die dit mee mogelijk heeft gemaakt chauffeurs,
aanmoedigende mensen langs de kant, maar voor al de kinderen die zo hun
best hebben gedaan bedanken.
Bedankt voor weer een super geslaagde wandeldriedaagse!!!
En graag tot volgend jaar. Groetjes Bestuur kindervakantiewerk.

GRIENDTSVEENS UITSPANNING
Zondag 23 juni is er onze 7e wedstrijd voor het WST aanvang 11.00 uur.
Zondag 30 juni is in verband met het 800 jaar Horst gebeuren de handboog gesloten.
Nog even een overzicht voor de maand juli
Zaterdag
6
Feestavond.
Zondag
7
Vakantie tot en met 11 augustus.

DAF WEEKEND:
Volgend weekend staat Horst aan de Maas, maar vooral America en Griendtsveen in het teken
van Huub en Wim van Doorne. Zie de bijlagen.

Bokkenollen inspiratie avond
Bokkenollen vanzelfsprekend
Niets is vanzelfsprekend
Daarom willen we het dorp uitnodigen.
Uitnodigen voor een avondje brainstormen in ‘het Bokkenolleke’
Aanleiding !
Bokkenollen wil blijven bestaan.
Om te blijven bestaan zijn we op zoek naar dynamiek.
Het bestuur is geïnspireerd.
Het bestuur is op zoek naar nieuwe ideeën vanuit het dorp.
Het bestuur wil nog meer mensen vanuit het dorp tijdens de dagen vragen om onderdeel van Bokkenollen
te zijn.
Dus voel jij je ‘als geroepen’
Wil jij je(vernieuwende) ideeën delen.
Heb je ‘gouden tips’ als het gaat over een nieuwe sponsor.
Loek Sijbers / voorzitter van de dorpsraad wil deze avond begeleiden.
Wanneer

donderdag

4 juli

Tijd

20.00 uur

Locatie

Herberg de Morgenstond / ‘Schaftlokaal’

CONCERT BIJ DE NATUURPOORT:
We hebben zondag een concert met 3 koren: Heisa Heibloem,
Vela Monte en Chanterelle. Heibloem, Zeilberg en Liessel.
14.00 - 16.00 Natuurpoort de peel.

