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KERKBERICHTEN.
Donderdag 6 april; 10.30 uur: Uitvaart van Harrie van Mullekom.
Zondag 9 april: Palmzondag.
09.45 uur: Familieviering met de Peelzangertjes. We beginnen met de palmwijding, bij
goed weer op het kerkplein. Natuurlijk zijn alle kinderen hierbij welkom, ook
als je geen palmpasenstok hebt gemaakt.
Misdienaars: Renske en Marloes.
Donderdag 13 april: Witte Donderdag.
19.00 uur: Viering van het Laatste avondmaal en instelling van de Eucharistie.
Zaterdag 15 april is de Paaswake om 21.00 uur.

VASTENACTIE.
Zoals elk jaar wordt er in de Vastentijd ook aandacht besteed aan de Vastenactie. Wij sluiten ons
dit jaar ook weer aan bij de Vastenactie in het Dekenaat Horst. Voor dit doel staat er tot en met
Pasen een collectebus achter in de kerk voor uw giften aan dit doel. Verderop in dit
Mededelingenblad meer informatie over “Helpende Handen” in India.
Hallo allemaal,

Hebben jullie de aanmeldformulieren al
ingeleverd?
Het kan nog tot vrijdag 10 april!!!
Alleen zo ben je verzekert van een geweldig leuk
jaar, samen met ons van het kindervakantie werk.
Mocht je om de een of andere reden geen formulier hebben ontvangen
je zit in groep 3 t/m 8 en woont in Griendtsveen ( de hele week of in het weekend)
Dan kun je als nog een formulier ophalen op Hoefnagelsplein nr. 12
Wij hebben er weer zin in en we hopen jullie ook.
Bestuur kindervakantiewerk,

GRIENDTSVEENS UITSPANNING.
Zaterdag 8 april is er een toernooi bij de Indianen te Koningslust vanwege hun 90 jarig bestaan.
Aanvang 19.00 uur. Vertrek 18.30 uur. Vervoer F Maas en A Lemmen.
Zondag is de handboog gesloten.

FANFARE RENANTIA.
Vrijdag 7 april:
Generale repetitie van 20-22u in De Zaal
Zaterdag 8 april ophalen oud papier
Hiervoor worden de volgende leden om 9.15u bij Helenaveenseweg 64 verwacht:
Jan Gielens en Riny Lemmen.
Zaterdag 8 april: Concert Beestachtig Goed
Alle muzikanten worden om 18.45u in de Zaal verwacht.
19.00u: inspelen
Maandag 10 april
Korte repetitie met aansluitend jaarvergadering.
INZAMELING OUD PAPIER
A.s. zaterdag komen enkele leden huis aan huis oud papier ophalen met de kraakwagen. Wilt u
dit, goed gebundeld of in een doos en hanteerbaar voor 1 persoon, vóór 9.00u aan de weg
zetten? Hartelijk dank alvast voor uw bijdrage!

CONCERT BEESTACHTIG GOED: ZIE DE POSTER VERDEROP

VROUWENBEWEGING,
Dames wat hebben we een SUPER WANDELWEEKEND gehad.
Niet alleen door de grote belangstelling maar vooral ook door de ontzettend vele, zeer positieve
reacties van de lopers.
Heel erg mooie routes, perfect verzorgd, heerlijk gebak, erg lekkere soepen en prachtig
weer!!
Meer kun je je als wandelaar niet wensen. Ook de rolstoelers en begeleiders hebben ontzettend
genoten van de prima uitleg van de historie van ons dorp.
De rustposten, het Biologisch Centrum in de Maria peel en onze Barbara kerk, werden als heel
speciaal en erg fijn ervaren.
We hadden dit natuurlijk nooit kunnen organiseren zonder de geweldige inzet van onze leden .
Op allerlei manieren hebben jullie deze wandeldagen tot een succes gemaakt.
Heel hartelijk bedankt voor jullie inzet, ook extra dank aan alle mannen van onze leden en
iedereen die op een of andere manier ons gesteund en geholpen heeft.
ALLEMAAL, DANK JULLIE WEL !
Woensdag 12 april Paasstuk maken, aanvang 19.45 uur in de handboog !

Bloemen actie
Hallo allemaal,
Het is weer voorjaar dus tijd voor een vrolijk Paasbloemetje!!!
Aanstaande donderdag 13 april kunt u ons vanaf 17.30 uur met tulpen
en gerbera’s bij u verwachten. We hopen u dan thuis te treffen zodat we leuke dingen met
de jeugd van Griendtsveen kunnen blijven organiseren.
Tot donderdag, bij jullie aan de deur.
Groetjes het bestuur kindervakantiewerk,

Voorlichtingsavond voor inwoners Griendtsveen.
Maandag 10 april is er een voorlichtingsavond in het gemeenschapshuis voor de inwoners van
Griendtsveen. Aanvang 19.15 uur.
Deze avond is georganiseerd door de Extra Adviescommissie Mariapeel om tegenmoet te komen
aan een eerdere toezegging om de inwoners op de hoogte te houden van de laatste
ontwikkelingen. Separaat treft u daarvoor een uitnodiging aan (Zie schuin gedrukt gedeelte.)
Op de agenda staat o.a.:
• Presentatie resultaten bouwtechnisch onderzoek woningen Griendtsveen en
vervolgstappen;
• Monitoring grondwaterpeil Griendtsveen;
• Presentatie onderzoek broedgebieden muggen en de mogelijke maatregelen daartegen;
• Voortgang werkzaamheden Mariapeel
Vanuit de actiegroep hebben wij met de gemeenten de opschoonwerkzaamheden van de sloten
nagelopen. Indien daartoe aanleiding is zullen wij resultaten daarvan op deze avond inbrengen.
Een dingend verzoek aan de inwoners van Griendtsveen om hierbij aanwezig te zijn. Het gaat
om ons dorp. Hoe willen wij dit leefbaar hebben en houden.
Namens de Dorpsraad en actiegroep “Houd Griendtsveen Leefbaar”.

Informatieavond Peelvenen Mariapeel
Op 10 april a.s. is er een informatieavond over de ontwikkelingen van het uitvoeringsprogramma
Peelvenen Mariapeel. Er wordt een terugkoppeling gegeven over de afgelopen periode en we
kijken voorruit naar wat er nog allemaal gedaan moet worden.
Aan de orde komen onder andere de resultaten van het vervolgonderzoek van de
muggenoverlast en de resultaten van de bouwopnames.
De avond start om 19.15 uur en duurt tot ongeveer 21.45 uur. De zaal is open vanaf 19.00
uur. Locatie is het gemeenschapshuis in Griendtsveen, Lavendellaan 26, 5766 PP
Griendtsveen.

INFO ST HELENAVEEN / GRIENDTSVEEN
Uitslagen senioren
zo 02-4
Egchel 1
zo 02-4
ST H'veen/G'veen 2
zo 02-4
Helden 7
zo 02-4
ST H'veen/G'veen 4

-

Uitslagen junioren
za 01-4
S.V. Brandevoort JO13-8G
za 01-4
Someren JO11-9G
za 01-4
Liessel JO9-3G
Programma senioren
zo 09-4
ST H'veen/G'veen 1
zo 09-4
Meterik 3
zo 09-4
ST H'veen/G'veen 3
zondag 09-4
SVSH 5

-

ST H'veen/G'veen 1
Grashoek 2
ST H'veen/G'veen 3
Lierop 4

5-2
1-2
Afgelast

ST H'veen/G'veen JO13-1G
ST H'veen/G'veen JO11-1G
ST H'veen/G'veen JO9-1G

0-8
1-10
0-1

Aanvang
America 1
ST H'veen/G'veen 2
BEVO 4
ST H'veen/G'veen 4

14:30
10:30
10:00
12:00

Programma junioren
Aanvang
za 08-4
ST H'veen/G'veen JO13-1G
Deurne JO13-3
za 08-4
ST H'veen/G'veen JO9-1G
NWC JO9-8G

1-0

Aanwezig
12:00
9:00

