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Beleidsplan en verslag 2013-2016
De activiteiten van de Stichting Grueles bestaan over het algemeen uit doorlopende
projecten of uit onderdelen die ieder jaar weer terugkomen.
Al deze activiteiten zijn gericht op de in de oprichtingsakte omschreven doelstellingen van de
Stichting en hebben met name betrekking op het behoud van het patrimonium en op het
verzamelen van historisch materiaal van Gronsveld en Rijckholt. Verder krijgen ook
onderwerpen als natuurbehoud en ruimtelijke ordening en cultuur in onze kernen de volle
aandacht. Met name de leefbaarheid die in de kernen Gronsveld en Rijckholt steeds meer
onder druk komt te staan, houdt Grueles voortdurend bezig. Van alle binnen deze kaders
verrichte onderzoeken wordt verslag gedaan in ons kwartaalperiodiek Grueles. We zijn
daarmee inmiddels aan de 33e jaargang (2013), er zijn tot nu toe (april 2013) 130 nummers
verschenen.
De momenteel binnen de gemeente vigerende subsidieverordening, die helaas niet meer
uitgaat van het ontplooien van activiteiten, dwingt de stichting bovendien om naast
genoemde activiteiten af en toe festiviteiten te organiseren teneinde de kas te spekken.
Waar dit mogelijk is, worden deze commerciële acties ingebed in een educatief en cultureel
kader. Vanaf 2008 is Grueles een van de vier participanten in de organisatie van het Klokke
Roeland Parkfeest. De bedoeling is dat deze festiviteit jaarlijks in het eerste weekend van
september gehouden wordt. De primaire reden van Grueles om hieraan haar medewerking
te verlenen is het, op initiatief van Grueles gerestaureerde, Europapark onder de aandacht te
brengen en te gebruiken voor een happening waarbij de hele dorpsgemeenschappen van
Gronsveld en Rijckholt betrokken zijn.
Activiteiten die voor 2013-2016 verder jaarlijks op het Grueles-programma staan:
-onderhoud van kleine landschapselementen
-excursies en voorlichtingsavonden
-opschoonactie van veldwegen rondom Gronsveld en Rijckholt
-historisch onderzoek
-kritisch volgen van overheidsplannen, met name op het gebied van ruimtelijke ordening
-vastleggen op foto en video van inwoners en hun omgeving
-vastleggen op foto en video van festiviteiten en andere gebeurtenissen in onze dorpen
-organiseren “Grueles-Keender-Däog” in samenwerking met de basisschool
-rondleiding en uitleg in ons streekmuseum voor kinderen van de basisschool
-natuureducatie middels bijeenkomsten van de jeugdgroep Natuur
-onderhoud veldkruizen
-samenstellen en uitgeven van ons kwartaalperiodiek
-verder opknappen en inrichten van onze locatie Oosterbroekweg 9 of elders
-vergaren en restaureren van oude spullen in ons Streekmuseum
-voorbereiding en uitvoering van toneelproducties
-rondleidingen in het Streekmuseum (nadat daarvoor weer toestemming is verkregen)
-organiseren herdenkingsbijeenkomst op 13 september bij het bevrijdingsmonument
-verzamelen van publicaties over Gronsveld en Rijckholt
-in samenwerking met de gemeentelijke combinatiefunctionaris kunst en cultuur, onze
activiteiten dichter bij het basisonderwijs brengen.
-ondersteuning van de schutterij bij de festiviteiten rondom de Groete Broonk.

