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VAN DE REDACTIE:
Woensdag 13 maart is het Nationale Boomfeestdag. Ook in Griendtsveen wordt vrijdag a.s. een
boom geplant. Deze boom wordt bij Zonneweide ’t Veen aan de Lavendellaan geplaatst. Elders
in dit Mededelingenblad vindt U meer informatie, ook over de Zonneweide. Deze gaat mee doen
aan een wedstrijd van o.a. het IVN.

SCHOONMAAKACTIE GRIENDTSVEEN.
Volgende week zaterdag 23 maart is de Nationale Schoonmaakdag. Net als de afgelopen jaren
willen we dan Griendtsveen ook weer gaan schoon maken. Vrijwilligers die mee willen doen zijn
daar vanaf 09.00 uur een paar uurtjes mee bezig. De morgen wordt afgesloten met een kop
koffie of chocomel met vla bij De Morgenstond.

KERKBERICHTEN.
Zondag 17 maart: 2e Zondag van de Vasten.
11.00 uur: H. Mis voor Bep Klaus-van Mullekom en
voor overledenen van de fam. V.d. Eijnden – Crouwers.
Zondag 24 maart: H. Mis.
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)

VROUWENBEWEGING
Woensdag 20 maart WILGENTENEN VLECHTEN.
We beginnen deze avond om 19.00 UUR in de Zaal BOVEN!

KATH. BOND VAN OUDEREN.
Maandag 25 maart is de jaarvergadering. Na de
vergadering is er gezellig samenzijn met een nostalgische
terugblik. Tijd: 14.00 uur; Plaats: de Zaal.
Wij hopen dat zoveel mogelijk leden aanwezig kunnen
zijn.

FANFARE RENANTIA.
Maandag 18 maart
Wekelijkse repetitie van 20.00-22.00u.
20 april komen we weer huis aan huis oud ijzer ophalen. U kunt alvast beginnen met
verzamelen.

BOERENBRUIDSPAAR.
Lieve mensen,
Wij willen jullie allemaal heel erg bedanken voor alle appjes, kaarten, de geweldige cadeautjes,
mooie knutselwerkjes en lieve woorden die we van jullie ontvangen hebben!
Maar zeker ook dat jullie er allemaal waren, het was een geweldig feest om nooit te vergeten!
Alle mensen van de organisatie super bedankt en Ivonne, bedankt voor de prachtige foto’s!
Boerenbruidspaar Mart en Anja.

GRIENDTSVEENS UITSPANNING
Zaterdag 16 maart gaan wij naar Bakel bij Neerlandia voor een toernooi.
Aanvang 18.00 uur. Vertrek 17.30 uur. Vervoer A Lemmen en P Spreeeuwenberg.
Zondag 17 maart is de handboog gesloten.

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

Hoi allemaal,
Via deze weg willen wij jullie allemaal bedanken voor een geweldige carnaval 2019.
Zonder jullie aanwezigheid hadden wij nooit zo’n leuke dagen gehad.
Nu zie je maar, als we met z’n allen de schouders er onder zetten, dat een klein
dorp toch groot kan zijn.
Hopelijk kunnen we deze lijn doortrekken en het dorp nog aantrekkelijker
maken voor jeugdige bewoners, zodat alle verenigingen, stichtingen, school en
noem maar op bestaansrecht behouden.
Ook willen wij onze aanhang bedanken, omdat wij de laatste maanden veel on
tour waren.
Ook bedanken wij het bestuur van de klotbultjes, beide dansgardes, vlecht en
opmaak moeders, chauffeurs van de carnavalswagen en niet te vergeten ons
jeugdig trio, Kyan 1 en zijn adjudanten Jorrit en Bas.
Ook een woord van dank naar alle sponsoren, zonder jullie zou dit nooit lukken.
Ook Lorin bedankt voor licht en geluid en Gerold van de Vrande voor de gezellige dagen in het groene
huis ( al zag dat er vaker gekleurd uit dan groen😂😂).
Verder rest mij nog de Meester ter Voertstraat te bedanken en mijn ouders voor het versieren van ons
huis en de straat.
En natuurlijk bedank ik ook nog mijn adjudanten Peter Spreeuwenberg en Niels Daniels voor jullie
aanwezigheid en gezelligheid.
Nogmaals allemaal bedankt, en ik sluit af met mijn spreuk.
ALS URSTE GROTE PRINS VAN HET KLOTBULTRIJK, ZEG IK GEZELLIG FEESTEN EN GEEN GEZEIK.. ALAAAAF

