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KERK 125 JAAR.
De carnaval is voorbij. Nog een goede twee maanden tot aan het jubileum van onze
kerk. Tijd voor de creatieve geesten in Griendtsveen: Zie de bijlage over de expositie.

KERKBERICHTEN.
Volgende mis: Zondag 15 maart: Derde zondag van de Vasten.
AFSPRAKEN over dopen, huwelijken etc. kunt U melden bij 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)

ONDERHOUD KERKHOF.
Maandag 09 maart tweewekelijks onderhoud op het kerkhof vanaf 09.00 uur. Vrijwilligers die
mee willen helpen met het onderhoud van het kerkhof zijn en blijven welkom. Het onderhoud van
het kerkhof is gepland in de oneven weken.

GRIKON SPEELT ‘ALLO ‘ALLO
Dit jaar spelen we de toneelversie van de klassieker ‘Allo ‘Allo. De Britse comedyserie die in de jaren 90
van de vorige eeuw werd uitgezonden op de Televisie en tot op de dag van vandaag nog regelmatig
wordt herhaald. In deze hilarische comedy is het voor de eigenaar van café René zeer moeilijk om het
hoofd boven water te houden. Of het nu zijn vrouw is, zijn serveersters Mimi en Yvette, het verzet of de
Duitse bezetters, hij moet allen te vriend houden om het te overleven. Als dan ook nog Hitler in hoogsteigen
persoon op bezoek komt wordt het hem wel erg heet onder de voeten.
Velen van u hebben reeds gereserveerd en voor diegenen die dat nog niet gedaan hebben zeggen we:
wacht niet te lang! We hopen u van harte te zien bij een van onze voorstellingen.
Voorstellingen: 20-21-22-23 maart | Gemeenschapshuis “De Zaal” Griendtsveen | 20:15 uur
Entree: 10,- Kaartverkoop: www.grikon.nl - info@grikon.nl - 06-22502271

RECREATIEF FIETSPAD LANGS HELENAVEENSEWEG (GEMEENTE.)
De gemeente start binnenkort met de aanleg van een halfverhard pad langs de
Helenaveenseweg als fietsverbinding tussen Griendtsveen en Helenaveen. Men begint met het
rooien van een paar bomen (5 stuks). Daarna zal door aannemersbedrijf v.d. Bijl & Heijerman het
pad worden aangelegd.

FANFARE RENANTIA.
Maandag 9 maart
Repetitie van 20.00 tot 22.00u in De Zaal

Nieuwe activiteit SJG PAPPARAZZI!: 'THE PORTAL SEVENUM'
Datum: Vrijdag 27 maart 2020
Tijd: Om 18.30 verzamelen bij 'de Zaal' en rond 21.15 zijn we weer terug.
Kosten: €10,Leeftijd: Vanaf 10 jaar
Je kunt jezelf opgeven t/m 20 maart via sjgpapparazzi@hotmail.com
Vol is écht vol ivm beperkt aantal auto's.
Groetjes de leiding van SJG Papparazzi.

Eetplein Griendtsveen
Lekker samen eten
g voor iedereen en tegelijkertijd gezellig buurten!
Het volgende eetpunt in Griendtsveen is donderdag 12 maart en u bent van harte
welkom!
U bent welkom bij Herberg de Morgenstond, tussen 11.45 uur en 12.00 uur wordt u verwacht. Vanaf
12.00 uur wordt een heerlijk warm diner voor u en uw plaatsgenoten geserveerd. Dit alles voor slechts €
11,75, exclusief de consumpties (niet verplicht).
Bent U 55+ en wilt u deelnemen aan het eetpunt dan kunt u zich aanmelden tot dinsdag 10 maart
12u. U bent van harte welkom om een keertje deel te nemen zodat u een eerste indruk krijgt. Aan
het einde van uw eerste eetpunt besluit u of u vaker wil deelnemen.
Heeft u vragen, interesse of wilt u zich aan- of afmelden (vóór dinsdag 10 maart 12u) of afmelden dan
kunt u contact opnemen met Joke Steeghs telefoonnummer 0493 529266.
Mag ook via de email: jmjsteeghs@onsbrabantnet.nl
Eetplein Griendtsveen wordt mede georganiseerd door KBO Griendtsveen
Contactadres→ kbo@griendtsveen.org

GRIENDTSVEENS UITSPANNING.
Vrijdag 6 maart is onze jaarlijkse ledenvergadering aanvang 20.00 uur.
Iedereen wordt verwacht op deze vergadering.
Eenieder die niet kan komen moet zich afmelden bij een bestuurslid te weten Peter Spreeuwenberg,
Frans Noyen, Frans Maas of Henk Bos.
Zondag 8 maart is er de 7e AW bij EHS Venlo.
Aanvang 10.00 uur. Vertrek en vervoer wordt onderling geregeld.
Zondag 8 maart is de handboog gesloten.

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN.
WEDSTRIJDPROGRAMMA
7-mrt 10:00 GFC'33 JO11-2
7-mrt 11:15 Leunen JO9-1
7-mrt 9:15 ASV'33 JO8-2
7-mrt 9:00 Deurne JO7-1/JO7-2
7-mrt 17.00 Veteranen SV H'veen/G'veen
8-mrt 11:00 SV Helenaveen Griendtsveen 1
14-mrt
14-mrt
14-mrt
14-mrt
14-mrt
15-mrt

9:30
9:00
10:30
11:00
17.00
10:00

SV Helenaveen Griendtsveen JO11-1
SV Helenaveen Griendtsveen JO9-1
SV Helenaveen Griendtsveen JO8-1G
SV Helenaveen Griendtsveen JO7-1
SV Deurne/Walsberg
ONDO 3

SV Helenaveen Griendtsveen JO11-1
SV Helenaveen Griendtsveen JO9-1
SV Helenaveen Griendtsveen JO8-1G
SV Helenaveen Griendtsveen JO7-1
SV Merselo
SJVV 2
DES Swalmen JO11-1G
SVOC'01 JO9-1
Mierlo Hout JO8-8M
SJVV JO7-1/JO7-2
Veteranen SV H'veen/G'veen
SV Helenaveen Griendtsveen 1

ACTIVITEITEN
Schrijf maar alvast in de agenda :

Vrijdag 20 Maart Pokertoernooi op de Stikker:
Meer informatie volgt snel

EEN BEDANKJE OF EEN LOFLIED OVER DE AFGELOPEN CARNAVAL.
En dan is het alweer maart! Een gewone maandag in maart.. Met een hele vroege wekker Ik sleep mezelf
uit bed, maar het is alles behalve een gewone maandag.
Over de trapleuning hangt een apenpak, aan de vliering hangen verschillende rokjes te drogen en 3 kisten
vol met carnavalskleding staan in de weg.. Hier en daar ligt zelfs nog wat verdwaalde confetti. Op de trap
nog een paar consumptiebonnen..
Nee, het is helemaal geen gewone maandag. Het is de eerste maandag na carnaval :’( Vastenoavend is
veurbeej.. Wat was het tof en wat ging het snel voorbij!
Weken naar uit gekeken, vooral toen bleek dat mijn vriendjes Lorin en Malon prins en prinses werden.. Dat
moet een mooi feestje worden, wist ik meteen!! En dat werd 't: lachen, dansen, springen, hossen, de
koukou move en heel veel drinken: dát werd 't!
Van handjes in de lucht, naar de groete oet de fiësttent! WAT EEN FEEST ♡♥♡ en wat een mooi
prinsenpaar in dit kleine dorp, de sfeer zat er goed in! Al die dagen! Trots staan ze boven op de wagen;
tijdens de optocht torenen ze boven het hele dorp uit. Iedereen kijkt terecht naar ze op. En dan.. In de zaal;
't letste leedje klinkt.. En dan is 't voorbij:’( echt voorbij. Al die liedjes, die dansjes en die confetti.. 't is
voorbij. Weken feestvieren en dan is het stil.. Muisstil op die maandagmorgen in maart. Oh wat mis ik de
carnaval en wat mis ik dit fantastische prinsenpaar. Gelukkig hebben we 5x11 nog..

Beste Klotbultjes,
Wij willen jullie hartelijk bedanken voor
de geweldige dag op carnavalsmaandag,
de boerenbruiloft!
Zonder jullie hadden we er nooit zo’n
onvergetelijk feest van kunnen maken.
Wij waren ontzettend onder de indruk van
de opkomst en vele cadeaus die we
hebben mogen ontvangen.
Graag zien we jullie natuurlijk volgend
jaar weer. Dan gaan we er weer net zo’n
skonne carnaval van maken als dit jaar.
Iedereen nogmaals dank voor de mooie
dagen met carnaval. Wij sluiten af met:
ALAAF!
Groetjes,
Het boerenbruidspaar

Overheden slaan handen ineen!
In en rondom Griendtsveen staat er veel te gebeuren. Veel verschillende partijen zijn in de omgeving aan
de slag, waaronder Waterschap Limburg, Waterschap Aa en Maas en Staatsbosbeheer. Iedere organisatie
beschikt over zijn eigen omgevingsmanager die als taak heeft een brug te slaan tussen de omgeving en
zijn eigen organisatie. Omdat wij ons kunnen voorstellen dat het niet voor iedereen duidelijk is wie nou
voor wat aan de lat staat, willen wij ons graag aan u voorstellen en u een idee geven voor welke
onderwerpen u bij ons aan kunt kloppen. En mocht u niet weten bij wie u moet zijn, wij verwijzen u graag
door naar de juiste persoon.
Van links naar rechts
Staatsbosbeheer, Eddy Boudewijns.
Natuurontwikkeling Peelvenen. Muggenonderzoek, Recreatiezonering. E.boudewijns@staatsbosbeheer.nl
tel. 06 23 24 58 78.
Waterschap Aa en Maas, Sjors Hoek
Project Leegveld, baggeren Deurnsche Kanaal,
peilbuizen Brabant, grondaankopen Brabant en
vragen met betrekking tot het Brabantse deel van
de Peel. shoek@aaenmaas.nl 06 20 09 23 64.
Waterschap Limburg, Martijn Schraven
Gebiedscoördinator, Martijn heeft geen specifiek
project, maar zorgt voor de verbindingen tussen de
projecten. M.schraven@waterschaplimburg.nl 06
52 04 12 06.
Waterschap Limburg, Lara Savelkoul
Verplaatsing/ vervanging gemaal Lavendel, Kade Helenavaart aan de zijde van de Mariapeel, peilbuizen
Limburgse deel van de Peel. L.savelkoul@waterschaplimburg.nl 06 19 00 02 80.

