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Beste dorpsgenoten,
Als dorpsraad melden we u met genoegen dat Ton Bukkems afgelopen maandag,
26 april, een Koninklijke Onderscheiding heeft gekregen. Als iemand deze heeft
verdiend dan is Ton het wel. Wij denken dat iedere dorpsbewoner het hiermee
eens is.
Ton zet zich al heel lang in voor ons dorp. Bij vele verenigingen is of was hij actief.
Zijn sterke kant is vooral het regelen en organiseren. Dat kun je met een gerust
hart aan hem overlaten; dan komt het goed. Ton is ook trouw aan zijn
verenigingen. Als hij eenmaal ergens lid van is, blijft hij dit ook heel lang.
Zo zit hij al vanaf 1986 in de Dorpsraad. Hierin heeft hij alle functies bekleed; een aantal jaren was hij zelfs
niet alleen de voorzitter, maar ook secretaris en penningmeester. Daarnaast is Ton de redacteur van het
Mededelingenblad. Niet alleen de teksten verwerken, maar ook het drukwerk neemt hij al vanaf 1983
voor zijn rekening. Dit goed gelezen wekelijkse infoblad mag zeker niet verdwijnen uit Griendtsveen.
Maar stel dat Ton hier een keer mee stopt, wat dan……?
Verder heeft de carnavalsvereniging veel aan hem te danken. Ook hier heeft hij diverse functies vervuld.
Zo was hij jaren niet alleen de penningmeester, maar ook vorst en (statutair) voorzitter. Voor deze
vereniging heeft Ton ontzettend veel gedaan; zeker in de carnavalstijd had hij het er heel druk mee. Voor
het vele werk binnen deze vereniging heeft hij ook een drietal onderscheidingen gekregen. Het meest
vereerd was hij met de “Bronzen Wijsneus” die hij in 2011 uit handen van burgemeester Van Rooij kreeg.
Heel veel tijd besteedt Ton ook aan de parochie Griendtsveen. Hij zit al jaren in het kerkbestuur en vanaf
2015 in de parochieraad. Hij doet vooral secretarieel werk, maar is naast het besturen ook zeer actief in
de kerk; zeker nu we geen eigen pastoor meer hebben. De parochie heeft heel veel aan Ton te danken.
Vanaf 2016 is Ton lid van de KBO Griendtsveen. Want: “Ik ben 55 jaar en op die leeftijd mag je lid worden
van de KBO, dus dat ben ik geworden”. En Ton was nog geen blauwe maandag lid of hij zat al in het
bestuur en uiteraard weer als secretaris. Wij denken dat het bestuur erg blij is dat Ton ook hier dit werk
op zich neemt.
Naast bovengenoemde functies was Ton eerder actief voor de school, waar hij heel wat administratief
werk verricht heeft en voor het Oranje-Comité, waar hij vooral hielp bij het voorbereiden en uitwerken
van de feestelijkheden.
Ton, je doet ontzettend veel voor ons mooie dorp. Namens alle dorpsbewoners heel hartelijk dank voor
het vele vrijwilligerswerk dat je al zoveel jaren doet. Geniet van deze eervolle onderscheiding; je hebt
deze verdiend!
De dorpsraad.

BEDANKT.
En zo wordt dit Mededelingenblad ineens een Koninklijke aflevering. Maak je maandagmorgen
de deur open, staat er een hele delegatie voor de deur vooraf gegaan door de burgemeester van
Horst aan de Maas in vol ornaat. Dan weet je meteen hoe laat het is. Iedereen die bij dit complot
betrokken is, heel hartelijk dank voor deze Koninklijke onderscheiding, die ik bij deze opdraag
aan mijn ouders en de gemeenschap van Griendtsveen. Zonder de samenwerking in het dorp
kun je niets. Ook een woord van dank aan Herberg “de Morgenstond” voor de fantastisch
verzorgde brunch onder een stralende zonnehemel. En natuurlijk iedereen bedankt voor de vele
felicitaties per e-mail, whatsapp, facebook etc.
Ton Bukkems.

KERKBERICHTEN.
Volgende mis is op zondag 09 mei.
Dan vieren we in de kerk Moederdag en het 125 + 1 jarig bestaan van onze kerk.
We zijn op dit moment nog gehouden aan de corona-maatregels, dat betekent dat wij maar ca.
30 mensen in onze kerk mogen toelaten. Het is dan ook geen echte jubileum-viering zoals we
dat graag zouden willen, met een volle kerk. We willen niet als een politie-agent voor bij de
ingang gaan staan en mensen moeten gaan weigeren.
Na de mis en tijdens de openstelling van de kerk op de zondag is er ook alle gelegenheid om
naar het kunstwerk te komen kijken en in alle rust uw kaarsje op te steken.
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)

FANFARE RENANTIA.
VERJAARDAGSACTIE
Beste deelnemers aan de verjaardagsactie: vanaf volgende week zullen Martien en Mariet de
rondgang bij de jarigen hervatten. Wij danken u alvast voor uw bijdrage. Bestuur Renantia.
INZAMELING OUD IJZER.
A.s. zaterdag 08 mei komen leden van Renantia huis aan huis oud ijzer ophalen. We nemen
géén gestekkerde apparaten meer mee; hiervoor kunt u de gemeente bellen. Gelieve het ijzer
vóór 9.30u aan de straat te zetten.
Hiervoor worden Pieter, Piet en Tom om 09.15u bij De Zaal verwacht.
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 wij er waren. 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. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

TE KOOP:
Verse scharreleieren; 6 voor 1 euro; 10 voor € 1,50 bij Bert v.d. Heuvel,
Past. Hendriksstraat 24

VERHUIZING SYNTHESE.
Per 1 mei verhuist Synthese naar ’t Gasthoes in Horst. Dit kan betekenen dat wij in de eerste
week van mei minder bereikbaar zijn.
We blijven bereikbaar op 077 3798500 of teamhorst@synthese.nl. We hopen je snel te mogen
ontvangen in onze nieuwe locatie!

ALTERNATIEVE DODENHERDENKING: 4 mei 2021.
Op 4 mei worden in Horst aan de Maas jaarlijks op meerdere locaties activiteiten georganiseerd in het
kader van de Nationale Dodenherdenking (America, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Grubbenvorst,
Horst, Sevenum, Tienray en dit jaar voor het eerst in Melderslo).
Vanwege de geldende Coronamaatregelen is, in plaats van bijeenkomsten, ook deze keer gekozen voor
een alternatieve opzet. In samenwerking met alle organiserende comités is een film gemaakt met lokale
verhalen en bijdragen die op 4 mei om 19.00 uur wordt uitgezonden.
De film is te bekijken via:
• Youtube kanaal van de gemeente Horst aan de Maas;
• Verwijzing naar het Youtube kanaal op de website van de gemeente Horst aan de Maas;
• Facebookpagina gemeente Horst aan de Maas;
• LinkedIn-pagina gemeente Horst aan de Maas;
• Twitter-account gemeente Horst aan de Maas;
• Facebookpagina Omroep Horst aan de Maas.
Bloemlegging
Inwoners die op 4 mei bloemen willen leggen bij de monumenten, nodigen we daartoe van harte uit. We
vragen u dat niet allemaal om 20.00 uur te doen, maar verspreid over de dag. Houd verder uw
plaatselijke mededelingenblad in de gaten voor eventueel meer informatie over de lokale herdenkingen.
Vlag halfstok
Daarnaast roept het Nationaal Comité 4 en 5 mei heel Nederland op - in afwijking van het normale
vlagprotocol - op 4 mei de vlag thuis de hele dag (zonsopgang tot zonsondergang) halfstok te hangen ter
nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers. De Nationale Herdenking op de Dam is op 4 mei live te volgen
via televisie en internet.

APOSTELWEG 8.
Dit huisnummer zult U nu tevergeefs gaan zoeken aan de Apostelweg. Je zou kunnen zeggen dat het
nieuwe zwaluwhotel wat daar is neer gezet nu Apostelweg 8 is.
Maar tot in de Tweede Wereldoorlog heeft op die plaats ook een apostelwoning gestaan. Via, via zijn we
in bezit gekomen van een fotobriefkaart zoals de Maatschappij Griendtsveen die meer heeft laten
drukken van verschillende locaties in ons dorp. Wij willen U deze foto niet onthouden en deze daarom
hier afdrukken in het Mededelingenblad.
Het huis vooraan op deze foto is Apostelweg 8. In de oorlog is het afgebrand. Later zijn hier de eerste
huurwoningen van Griendtsveen gebouwd.

