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GRIENDTSVEEN GENOMINEERD ALS MOOISTE DORP VAN NEDERLAND DOOR ANWB.
Nederland telt honderden dorpen. Terpdorpen, lintdorpen, dijkdorpen, kerkdorpen,
ringdorpen, esdorpen... En daar zitten pareltjes tussen. Plaatsen waar je op een historisch
marktplein kunt zitten op een lommerrijk terras van het dorpscafé. Omarmd door
kleinschalige gezelligheid of juist weldadige rust. Dorpen waar je je waant in een andere
eeuw of juist in de toekomst. Maar wat is nu het allermooiste dorp van Nederland?
Met deze link naar de website van de ANWB kun je naar het stemformulier:
https://www.anwb.nl/nieuws/vrije-tijd/2020/februari/mooiste-dorpen-van-nederlandverkiezing.
Stemmen maar.

KERKBERICHTEN.
Zondag 15 maart: Derde zondag van de Vasten.
11.00 uur: H. Mis. Intentie voor overleden familie van den Eijnden – Crouwers en
voor Bep Klaus – van Mullekom.
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)

KATH. BOND VAN OUDEREN.
Maandag 23 maart is de jaarvergadering. Tijd: 14.00 uur;
Plaats: de Zaal. De leden hebben inmiddels allemaal de
agenda en de bijlagen ontvangen. Na afloop van de officiële
agenda hebben we mogelijk toch nog een extra
programmapunt. In het Mededelingenblad van volgende week meer informatie.
Wij hopen dat zoveel mogelijk leden aanwezig kunnen zijn.

Woensdag 25 april komt transgender Andrea Appeldoorn haar verhaal
vertellen over haar transitie.
Door te vertellen en te luisteren komen we tot begrip voor elkaar. Deze
avond is een openbare avond georganiseerd door de Vrouwenbeweging
Griendtsveen en begint om 19.45 uur in de Zaal, Lavendellaan 26 te
Griendtsveen.
Onze volgende avond woensdag 22 april gaan we windlichten maken.
Leden die hieraan mee willen doen kunnen zich vanaf nu opgeven bij de bestuursleden, of via de mail:
vrouwenbew.griendtsveen@gmail.com

GRIKON SPEELT ‘ALLO ‘ALLO
Nog een weekje en dan is het zover, de première van onze voorstelling 2020 ‘Allo ‘Allo. Wij zijn
er bijna klaar voor. De laatste hand wordt aan het decor gelegd. De laatste repetities om de
laatste puntjes op de i te zetten. Wij hebben er als vereniging ontzettend plezier in gehad deze
voorstelling te maken en we hebben er heel veel zin in om dat plezier aan u te tonen.
Vanwege de opstelling van het decor zijn er dit jaar wat minder stoelen beschikbaar dan
normaal. Dus als u nog niet heeft gereserveerd doe dat dan snel. Het zou erg jammer zijn als u
dit zou missen, het gaat nu snel met de reserveringen.
We hebben een klein trailertje gemaakt wat u via onze website, facebook of via Youtube (toets in
Grikon Allo Allo) kunt bekijken, dan kunt u al een klein beetje sfeer proeven.
Voorstellingen: 20-21-22-23 maart | Gemeenschapshuis “De Zaal” Griendtsveen | 20:15 uur
Entree: 10,-. Kaartverkoop: www.grikon.nl - info@grikon.nl - 06-22502271
We hopen u te mogen ontmoeten bij een van onze voorstellingen.

FANFARE RENANTIA.
Zaterdag 14 maart ophalen oud papier
Hiervoor worden Barbara en Louis om 9.15u bij Helenaveenseweg 64 verwacht.
Maandag 16 maart
Repetitie van 20.00 tot 22.00u in het Lijssels Vertier in Liessel.
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!
AMEEZING Griendtsveen 18 april
Staat de datum al in uw agenda? Kom op 18 april naar De Zaal voor een avond vol muziek en
zang. En u bent van harte uitgenodigd om met de liedjes mee te zingen. Heel graag tot dan!

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.

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN.
WEDSTRIJDPROGRAMMA
14-mrt
09:30 SV Helenaveen Griendtsveen JO11-1
14-mrt
09:00 SV Helenaveen Griendtsveen JO9-1
14-mrt
10:30 SV Helenaveen Griendtsveen JO8-1G
14-mrt
11:00 SV Helenaveen Griendtsveen JO7-1
14-mrt
17.00 SV Deurne/Walsberg
15-mrt
10:00 ONDO 3

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
Vrijdag 20 Maart Poker/Toepavond:
Pokeren
Inzet €20,00 (prijzengeld)
Mogelijkheid om opnieuw in te kopen voor €15,00 wanneer je er in 75 min. uit ligt.
Toepen: De avond zelf regelen met inzet.
Locatie: Sportpark de Stikker; Lage Brugweg 3; 5759 PK Helenaveen.
Opgeven kan bij : Twan Honings/Hans Rops of via activiteiten@svhelenaveengriendtsveen.nl

