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BEZORGWIJZIGING.
Per 7 maart nemen Stijn vd Munckhof en Bente Franssen de bezorging van het
Mededelingenblad, Hallo Horst aan de Maas, Weekblad voor Deurne en Via Horst aan de Maas
over. Faas Ramaekers en Renske de keizer zijn er per 1 maart mee gestopt.
Voor bezorg klachten of complimenten bel voortaan 06-13 74 99 04.
Ter Info: Stijn/Bente hoeven alleen te bezorgen in het Limburgse deel van Griendtsveen (voor
alle 4 de bezorginstanties).

KERKBERICHTEN.
De eerstvolgende dienst is op zondag 17 maart.
In verband met de opening van de Turfroute (fotowandeling) op 31 maart en het wandelweekend
van de Vrouwenbeweging zijn er wat wijzigingen in het misrooster voor de komende tijd:
H.Missen zijn op 17 EN 24 maart en daarna op 14 april (Palmzondag).
De misintenties van 31 maart worden dus op 24 maart gelezen.
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)

ONDERHOUD KERKHOF.
Maandag 11 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.

VROUWENBEWEGING
Dames denken jullie aan het opgeven voor het WILGENTENEN VLECHTEN op woensdag 20
maart. Een unieke gelegenheid om met deze techniek kennis te maken.
De toepassingen zijn ontzettend leuk.
Laat deze kans niet liggen, opgeven kan nog tot zondag 10 maart bij Jannij 529285 of Marij
529213 of briefje in de bus.
Graag ook de WERKLIJST [die iedereen gekregen heeft] inleveren zodat wij met de werk
indeling verder kunnen.

GRIENDTSVEENS UITSPANNING
Zondag 10 maart is er de 3e wedstrijd voor het WST aanvang 11.00 uur.

Eetplein Griendtsveen
Lekker samen eten
gvoor iedereen en tegelijkertijd gezellig buurten!
Het volgende eetpunt in Griendtsveen is donderdag 14 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 12 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 aanmelden (vóór dinsdag 12 maart 12u)
dan kunt u contact opnemen met Joke Steeghs telefoonnummer 0493 529266 of Nelly v.d. Zanden
telefoonnummer 0493 529346. Mag ook via de email: jmjsteeghs@onsbrabantnet.nl
Eetplein Griendtsveen wordt mede georganiseerd door KBO Griendtsveen
Contactadres→ kbo@griendtsveen.org

Werk groep:
Henny Keijsers , Meester ter Voertstraat 33, tel. 529366
Antoinette Koolen, In de Paardestal 2, tel. 06-29995495
Esther Rongen, Hoefnagelsplein 5, tel. 529373
Beste inwoners,
Evenals voorgaande jaren organiseren we ook dit jaar in week 15 (van 8 t/m 12 april) de
gezamenlijke collecte voor diverse goede doelen.
Zonder vrijwilligers is de collecte niet mogelijk, en met dit bericht doen we een beroep op u.
Wie heeft een aantal uurtjes over en wil onze collectantengroep versterken?
Aanmelden kan t/m 22 maart as bij Henny Keijsers via henkeijs@onsmail.nl of via bovenstaand
telefoonnummer.
Op dit moment collecteren we in Griendtsveen voor het Epilepsiefonds, KWF Kankerbestrijding,
Longfonds, de Hartstichting, Nierstichting, Spierfonds en Amnesty International. Maar er zijn nog
meer goede doelen die landelijk een collecte houden.
Mocht u zich als contactpersoon voor een landelijk goed doel willen aanmelden, neem dan
contact op met Henny Keijzers of Esther Rongen.
Namens de organisatie, Antoinette Koolen.

FANFARE RENANTIA.
Zaterdag 9 maart ophalen oud papier
Hiervoor worden de volgende personen om 9.15u bij Helenaveenseweg 64 verwacht:
Angeline Mennen en Joop Eltink.
Maandag 11 maart
Wekelijkse repetitie van 20.00-21.00u. 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!

NIEUWE ACTIVITEIT SJG PAPPARAZZI
Hallo jongens & meisjes van Griendtsveen
Wat gaan we doen: Een super leuke dropping!
Wanneer: Vrijdag 22 maart 2019
Kosten: €2,We verzamelen om 19.00 bij de Zaal.
We verwachten rond 21.30 terug te zijn.
Je kunt jezelf opgeven tot 18 maart op sjgpapparazzi@hotmail.com.
Hierbij graag je naam, groep/klas, leeftijd & telefoonnummer van je ouders vermelden.
Het zou fijn zijn als je zelf een lichtgevend hesje aan doet of lichtjes meeneemt waar je jezelf
zichtbaar mee kunt maken. Voor het geval je dit niet hebt, geeft helemaal niks, dan zorgen wij er
voor! Wij hebben er al zin in!
Groetjes de leiding van SJG Papparazzi

UITSLAGEN OPTOCHT BIJ DE KLOTBULTJES IN GRIENDTSVEEN
Op carnavalsdinsdag 5 maart vond traditie getrouw de kortste optocht van het
land zijn weg door Griendtsveen. Enkele schitterende acts zijn gezien in de
optocht met 11 deelnemers.
Na afloop van de optocht vond de prijsuitreiking door de prinsen Marco I en Kyan I
en hun adjudanten plaats in het feestpaleis van de Klotbultjes, de Zaal in
Griendtsveen. De 22 dansmarietjes van Griendtsveen traden wederom op met een
4-tal schitterende dansen.
Uitslag van de optocht:
Volwassenen, groep
1e plaats: Alles voor de toekomst, Truus en Marleen
2e plaats: Spruiten, Chantal, Annewill en Bianca
3e plaats: In ons nopjes, partners van het bestuur
4e plaats: Loat ze maar hange, Maartje en Jolanda
Kinderen, groep:
1e plaats: Bouwers van de toekomst
2e plaats: Skon Spul
3e plaats: De bloemenmeisjes
Volwassenen en kinderen:
1e plaats: Nog meer vrienden van de prins
2e plaats: Vrienden van de prins
De Klotbultjes danken iedereen die op wat voor manier dan ook heeft meegeholpen aan het wel doen
slagen van de Carnaval in Griendtsveen in 2019. Diepe buiging en merci!!!!

KENNISGEVING EN UITNODIGING:
Debat met kandidaten voor verkiezing van leden voor Waterschap Aa en Maas
Op woensdag 13 maart, 20.00 uur in de Kastanje in Liessel. U kunt als inwoner van Griendtsveen niet
kiezen voor een kandidaat van dit waterschap, maar u kunt wel vragen stellen aan de kandidaten op deze
debatavond. Als u wilt komen luisteren dan bent u van harte welkom. Hebt u vragen dan kunt u die
sturen naar dorpsraadliessel@hotmail.com met vermelding van uw naam.
De organisatie ligt in handen van de Dorpsraden van Helenaveen en Liessel.

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN
PROGRAMMA
za 9 mrt.
17:00 uur H'veen-G'veen Veteranen
zo 10 mrt. 11:00 uur Grashoek 3

- SV Liessel Veteranen
- H'veen-G'veen 1

