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CORONAVIRUS.
Via de diverse nieuwsmedia wordt U in deze weken voortdurende op de hoogte gehouden van
de gevolgen van het Coronavirus. Dat heeft ook zijn impact op diverse activiteiten die in
Griendtsveen gepland waren. Er wordt veel afgelast, dan wel verzet naar een andere datum in dit
jaar of volgend jaar.

KERKBERICHTEN.
Op advies van de Nederlandse Kerkprovincie vervallen tot 31 maart alle kerkdiensten.
Dat betekent dat de H.Missen van 15 maart en 29 maart komen te vervallen.
Wat de gevolgen zijn voor de Paasdagen is nu nog niet te overzien. Als alles naar wenst loopt
zullen we op Eerste Paasdag een woord- en Communieviering hebben.
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 23 maart staat het tweewekelijks onderhoud op het kerkhof vanaf 09.00 uur gepland.
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. Of dit doorgaat nu, laten we aan de
vrijwilligers over.

KATH. BOND VAN OUDEREN.
Omdat ook onze leden onder de doelgroep vallen die het
meeste te lijden kunnen hebben van een evt. besmetting
met het coronavirus hebben we besloten om de voor
maandag 23 maart geplande jaarvergadering voorlopig uit te
stellen tot DINSDAG 28 april.
Ook de voor het weekend van 4 en 5 april geplande VLOOIENMARKT gaat NIET door. Deze
zullen we zelfs geheel verplaatsen naar volgend jaar. We hopen dat U begrip hebt voor deze
beslissingen.

FANFARE RENANTIA.
Repetities
Tot 6 april zijn er geen repetities.
Concert 18 april afgelast
Ivm de maatregelen die rondom het coronavirus zijn genomen, zijn wij helaas genoodzaakt
het concert op 18 april af te lasten.
We proberen het concert op een latere datum te laten plaatsvinden.

ANNULERING PORTAL SEVENUM
Ook wij zijn genoodzaakt de richtlijnen van het RIVM te volgen. Daarom hebben wij besloten de activiteit
van 27 maart te annuleren.
De leiding van SJG PAPPARAZZI.

GRIKON SPEELT NOG EVEN GEEN ‘ALLO ‘ALLO!
Beste toneelliefhebber van Griendtsveen,
Helaas heeft het Coronavirus ook grip gekregen op onze toneeluitvoering en kunnen we niet anders dan
de voorstellingen voorlopig cancelen.
Na 7 maanden hard oefenen doet dat natuurlijk pijn. Temeer omdat we ons decor en tribune al hadden
opgebouwd en wij er al bijna helemaal klaar voor zijn. De voorstellingen waren op een haar na
uitverkocht! We hebben iedereen die per mail kaartjes had gereserveerd inmiddels op de hoogte
gebracht en ook de kaartverkoop stop gezet.
Afgelopen zondag hebben we het decor weer afgebroken. Wel hebben we besloten dat we u deze
voorstelling niet willen onthouden. We zullen daarom de ontwikkelingen rond het Coronavirus
nauwlettend in de gaten houden en zodra de situatie het toelaat een nieuwe datum prikken. Hetzij nog
voor de zomervakantie en anders erna….
Natuurlijk zullen we u hiervan tijdig op de hoogte brengen. We hopen dat u en de uwen allen bespaard
blijft van de gevolgen van dit virus en dat we elkaar later dit jaar op deze voorstelling mogen ontmoeten.
Namens leden en bestuur, Tot gauw!
Toneelvereniging Grikon.

GEEN GEZAMENLIJKE COLLECTE.
Ivm het coronavirus hebben we gezamenlijk besloten dat we, de gezamenlijke collecte van 6 tot
10 april gaan verzetten. Het is nog onduidelijk wanneer de collecte plaats vindt.
We houden U via het Mededelingenblad op de hoogte.
Verder info: Antoinette Koolen is gestopt als bestuurslid. We willen haar bedanken voor het mee
opzetten van de gezamenlijke collecte Griendtsveen.
Willy Daniëls heeft zich aangemeld als bestuurslid. We wensen haar veel plezier.

VROUWENBEWEGING.
Beste dames,
Jullie zullen allen begrijpen dat we de avond van 25 maart een
OPENBARE AVOND i.v.m. het corona virus NIET door kunnen laten gaan.
De avond van 22 april, het wol vilten en 13 juni, de excursie naar Kipster
zal na 6 april beslist worden.
Zo ook zal het SCHOOLPROJECT op 3 - 8 en 10 april NIET doorgaan. Na overleg met de leerkrachten
zullen we dit project naar een later tijdstip verschuiven.

NEDERLAND SCHOON:
SCHOONMAAKDAG OP 21 MAART GAAT NIET DOOR. Ook de Dorpsraad houdt
zich aan het advies van het RIVM en de gemeente en heeft de schoonmaakdag afgelast.

ZOMAAR WAT INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS (COVID-19) OM WAT HULP TE
BIEDEN:

KBO-PCOB opent speciale Ouderen-Infolijn voor al uw vragen
Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt over de risico's van het coronavirus en dat u nu allerlei vragen hebt. We
weten ook dat niet alle senioren even vaardig zijn met internet om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. En dat
sommige mensen behoefte hebben even iemand te spreken omdat ze zich eenzaam voelen nu veel activiteiten stilliggen.
Voor al deze mensen heeft KBO-PCOB een speciale telefoonlijn geopend:
de Ouderen-Infolijn: 030-3 400 600

bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

De medewerkers van KBO-PCOB bieden u graag een luisterend oor. Bijvoorbeeld als u wilt overleggen of (kleine) bijeenkomsten
van de afdeling nog wel doorgang kunnen vinden. Of dat u als vrijwilliger nog een-op-een-contact met leden kunt hebben. Hoe u
in contact kunt blijven zonder risico te lopen. Of gewoon voor een praatje.

Ook het Rode Kruis heeft een speciaal telefoonnummer geopend waar ouderen en
zieke mensen terechtkunnen met vragen rond het coronavirus. Het nummer is 0704455888. De hulplijn is volgens de organisatie bedoeld voor de kwetsbaarste mensen,
zoals ouderen die door de corona-uitbraak hun huis niet uit kunnen, maar ook voor
zieken en de mensen in hun omgeving.
Het nummer kan ook worden gebeld voor praktische tips. Volgens Van Schaik wil de
organisatie de vinger aan de pols houden. "We staan nog maar aan het begin en
willen weten waar de hulpbehoefte zit."

Landelijk informatienummer tot 22.00 uur
Het landelijke informatienummer over het coronavirus blijft ’s avonds langer open. U kunt het
nummer 0800 -1351 bellen tussen 08.00 en 22.00 uur.
Op de website van de Rijksoverheid vindt u de belangrijkste informatie over het coronavirus.

