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KERKBERICHTEN.
Zondag 01 september; 11.00 uur: H.Mis.
12:00 uur: Doopsel van Anna Luttikhold.
Op zondag 13 oktober wordt weer het Limonollen gehouden, als onderdeel van het Bokkenollen.
In verband daarmee zal de H.Mis op die zondag vervallen. We gaan deze H.Mis dan niet
verschuiven. Dus er is die maand dan maar 1 mis: De volgende missen zijn daarom op zondag
15 september, 29 september en daarna op 27 oktober.
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.
Maandag 2 september
Repetitie van 20.00-22.00u in De Zaal

KBO GRIENDTSVEEN.
Op dinsdag 17 september gaan we naar de zorgwijngaard
“Vinea Cura” in Beringe. Naast de wijngaard zijn er ook
boerderijdieren en een wijnproeverij. Daar krijgen we een
rondleiding en uitleg over de wijngaard. Vertrek om 13.30 uur bij de kerk. Eigen bijdrage 6,50
euro voor koffie en vla. Zoals afgesproken bij de jaarvergadering betaalt elke inzittende 2 euro
aan de chauffeur. Graag even opgeven van te voren uiterlijk vrijdag 06 september bij Beppie (0651830894) of Arnold tel 06-27104170 (bij afwezigheid inspreken op antwoordapparaat). Of per email: kbo@griendtsveen.org.

VROUWENBEWEGING.
EERSTE ACTIVITEIT VAN ONS FEESTJAAR !
Zondag 15 sept. mooie wandelingen door een schitterend natuurgebied en na afloop een extra
FEESTELIJKE lunch op een prachtige locatie!
GEEF JE OP, het kan nog t/m zondag 1 sept. d.m.v. de opgavebrief bij een van de
bestuursleden in de bus te doen.

GRIENDTSVEENS UITSPANNING
Donderdag 29 oktober gaan wij vriendschappelijk schieten in de Neerkant bij de Batavieren.
Aanvang 20.00 uur. Vertrek 19.30 uur. Vervoer Peter Spreeuwenberg.
Afmelden bij een bestuurslid.

GRIKON jongeren toneel.
Op het moment zijn we weer druk bezig met het opzetten van een theatergroep voor de jongeren van
Griendtsveen. Voor de vakantie hebben we een brief de deur uitgedaan, voor deze betreffende jongeren.
We gaan weer onder leiding van onze professionele regisseur Matthias Valk aan de slag, en maken samen
een voorstelling die we in mei 2020 gaan uitvoeren.
Hiermee bieden wij uw kind een unieke kans op een fantastische ervaring. Indien hij of zij wil deelnemen
aan dit project, kom dan samen naar de informatieavond op dinsdag 10 september om 19.30 uur in de
Zaal. Daar leggen we uit wat we precies gaan doen en kunnen er vragen gesteld worden. Matthias is
daarbij ook aanwezig.
Mochten jullie niet aanwezig kunnen zijn op deze avond, geef dit dan even door.
Dit kan door een berichtje te sturen naar:
Chantal de Vries: 06-27889017 of René van den Munckhof: 06-22502271
We zien jullie graag die avond!

Hallo allemaal!
Op zaterdag 31 Augustus vind de laatste
zomeractiviteit van Kindervakantiewerk
Griendtsveen van dit jaar plaats.
Ons jaarlijkse uitje gaat dit jaar naar……
DE EFTELING!!!!
Als jij je voor dit uitstapje hebt opgegeven dan verwachten wij jou
die dag om 8.15 bij de kerk. Kom niet te laat…
Zorg dat je voor deze makkelijk zittende kleding en schoenen draagt
en bij eventueel slecht weer denk aan een regenjas.
Zorg ook dat je voldoende eten en drinken bij hebt voor die dag,
natuurlijk krijg je van kvw ook iets lekkers.
’s Avonds rond 19.45 verwachten we weer terug te zijn in
Griendtsveen.
Wij wensen iedereen een fantastische dag toe!
Kindervakantiewerk Griendtsveen

GEMEENTE HORST AAN DE MAAS: DORPENTOUR WONEN.
Wonen is een thema dat volop in de spotlights staat. Er ligt een Masterplan Wonen, maar omdat de
wereld op woninggebied snel veranderd is het
belangrijk dat wij blijven mee veranderen. Graag gaan wij daarom met u en uw dorp in gesprek over dit
thema.
Woonthema’s
De gemeente wil de komende periode door een dorpentour in alle dorpen ophalen wat er leeft op
woongebied en de kengetallen die wij hebben
toetsen bij de inwoners. We nemen hiervoor ook kengetallen mee, zoals demografische ontwikkelingen
en verwachtingen voor de toekomst.
Omdat op de lange termijn de verwachting is dat het aantal huishoudens zal gaan afnemen is het
belangrijk dat we de juiste woningen toevoegen
op de juiste plek. Dit heeft direct invloed op de waardes van de reeds aanwezige woningen. De reeds
aanwezige woningen worden steeds belangrijker.
Hoe kunnen we die zo goed mogelijk geschikt maken voor een bepaalde doelgroep en op welke manier
maken we ze geschikt voor de toekomst
(ook wat energie/duurzaamheid betreft). Daarbij komen jongeren maar moeilijk aan een koopwoning
door beperkt aanbod en strengere regels
rondom financiering. Huurwoningen zijn beperkt beschikbaar en wellicht ook niet toegankelijk voor deze
doelgroep. Voor ouderen geldt dat het
overheidsbeleid is gericht op langer zelfstandig thuis wonen. De vraag is echter, op welke manier? Is dat
in de huidige woning of een aangepaste woning?
Op welk moment ga je verhuizen en wat bepaald deze keuze? De antwoorden op deze vragen willen we
graag boven tafel krijgen tijdens de dorpentour.
•

Voor de doelgroep Jongeren organiseren we na de dorpentour nog één aparte
overkoepelende thema-avond. Dit omdat deze doelgroep heel specifiek is met een eigen aanpak.

Waar gewenst gaan we uiteraard in kleine groepen uit elkaar die avond om de specifieke situatie van uw
dorp ook aan de orde te laten komen.
Omdat wonen iedereen raakt, zouden we op die avond graag een brede vertegenwoordiging uit het dorp
zien.
De volgende datum hebben wij gereserveerd voor het overleg met de dorpen:
• Sevenum, Kronenberg, Evertsoord, Griendtsveen en America
Datum:
Locatie:
Tijdstip:

Maandag 23 september 2019
De Torrekoel te Kronenberg
19:30 -21:30 uur

