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VAN DE REDACTIE:
Deze week natuurlijk veel aandacht voor het carnaval. Iedereen veel plezier gewenst in het
Klotbultjesrijk en daarbuiten.

KERKBERICHTEN.
Volgende H. Mis: zondag 1 maart.
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)

C.S. DE KLOTBULTJES
Carnavalszondag 23 februari vertrekken 2 bussen uit Griendtsveen naar
de sleuteloverdracht in Horst. Daarna doen we mee aan de optocht in
Horst. Aanwezig voor vertrek: 9.00 uur. Rond 17.00 uur vertrekken de
bussen weer terug naar Griendtsveen.
Informeer aub via info@deklotbultjes.nl of er nog plekken zijn in de bus.
Let op: kinderen onder de 18 jaar dienen onder begeleiding van een
volwassene te zijn.

GRIKON SPEELT ‘ALLO ‘ALLO
Bijna iedereen kent de succesvolle Britse comedyserie, en terecht!
In het bourgondische Café René tijdens de Tweede Wereldoorlog treffen we excentrieke Duitse
kopstukken als Herr Flick, Soldaat Helga en Luitenant “kleine tank” Grüber. Vlak onder hun neus
opereert tevens het klungelige verzet met Michelle, Crabtree en “het is ik” Leclerc. Daarbovenop
heeft René met zijn beide serveersters een affaire, waar zijn vrouw Edith nooit achter mag
komen. Als ook nog blijkt dat Hitler op bezoek zal komen in het dorp bedenkt ieder zijn eigen
plan om er het beste uit te komen.
Wiens plan zal er slagen? Zal René het overleven?
En waar is het echte schilderij van ‘de gevallen Madonna met de grote memmen’?
Komt dat zien! En zie je favoriete personages uit de serie, maar dan in het echt...
Regie: Matthias Valk.
Reserveer snel!
Voorstellingen: 20-21-22-23 maart |Gemeenschapshuis “De Zaal” Griendtsveen | 20:15 uur
Entree: 10,- Kaartverkoop: www.grikon.nl - info@grikon.nl - 06-22502271

Eetplein Griendtsveen
Lekker samen eten
gvoor iedereen en tegelijkertijd gezellig buurten!
Het volgende eetpunt in Griendtsveen is donderdag 27 februari 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 25 februari
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 aan- of afmelden (vóór dinsdag 25 februari 12u) dan kunt u
contact opnemen met Jenny van Gestel telefoonnummer 0493-529400.
Eetplein Griendtsveen wordt mede georganiseerd door KBO Griendtsveen
Contactadres→ kbo@griendtsveen.org

FANFARE RENANTIA.
Maandag 24 februari
Geen repetitie
Dinsdag 25 februari
trekken we mee met de optocht om 13.11 uur.
We wensen alle inwoners van Griendtsveen een mooie, gezellige carnaval.

GRIENDTSVEENS UITSPANNING
De leden en bestuur van Griendtsveens Uitspanning wenst iedereen

te gekke
carnavalsdagen toe
Zondag 23 en dinsdag 25 februari is de handboog gesloten.
Zaterdag 29 februari is er de veteranenwedstrijd van onze afdeling.
Aanvang 13.30 uur bij De Schutroe in Horst.
Vrijdag 6 maart is onze jaarlijkse ledenvergadering aanvang 20.00 uur.
Iedereen word verwacht op deze vergadering.
Een ieder die niet kan komen moet zich afmelden bij een bestuurslid
te weten Peter Spreeuwenberg, Frans Noyen, Frans Maas of Henk Bos.
Nog even een overzicht voor de maand maart:
Zondag
8
7e AW bij EHS Venlo aanvang 10.00 uur.
Zaterdag
21
Toernooi te Bakel aanvang 18.00 uur

Wie van de 3 wordt het?
De
23e Knapzak van het jaar
2020
Ja, ja de Knapzak van het jaar is bekend.
In totaal zijn er 358 stemmen uitgebracht.

De top 3 bestaat uit:
(in alfabetische volgorde)

Louis Baltussen

Danny vd Poel

Soraya Willems

We weten het a.s. zaterdag tijdens “ Das Lustige Knapzakke fest “
22.22 uur in de Kiepekooi
Mede namens het Knapzakke-comité nodigen we u uit om de nr: 1 te huldigen
Met Klotbultige groet Gerold

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.

Beste inwoners van Griendtsveen,
14 maart a.s. vinden in Nederland de NL doet dagen van het Oranjefonds plaats.
Hiervoor heeft Basisschool de Driehoek zich aangemeld en mogen we een mooi
bedrag aan subsidie ontvangen.
Deze dag en het geld willen we gebruiken om de school op te frissen en het
schoolplein/tuin aan te pakken.
Graag willen wij hiervoor weer een beroep doen op jullie!
Het idee is om deze dag op te delen in twee dagdelen.
Dus heb je zin en tijd om op 14 maart één of meerdere dagdelen te komen helpen
meld je dan zsm aan bij Linda Kuijpers 0623330284 zodat we een indeling kunnen
maken voor deze dag.
Alle hulp is welkom! en dan gaan we er samen weer een gezellige dag van maken
met als resultaat een schone en frisse school voor onze kinderen.
Met vriendelijke groet de ouderraad van Basisschool de Driehoek.

Zaterdag 21 maart is de Nationale
schoonmaakdag.
Houd ook deze datum vrij. Want dan
maken we Griendtsveen ook weer
schoon.

PLAATSEN HUISZWALUWTILLEN
Op dit moment zijn enkele leden van de Dorpsraad bezig met de voorbereidingen voor het plaatsen van twee huiszwaluwtillen. Deze worden
geschonken door Staatsbosbeheer. Het doel hiervan is de huiszwaluwen
meer nestgelegenheid te bieden. Zo’n zwaluwtil moet geplaatst worden
binnen een cirkel van 300 meter waarin vorig jaar een huiszwaluw heeft
gebroed.
Daarom horen we graag van u vóór woensdag 26 februari of er bij u in de
buurt vorig jaar een huiszwaluw heeft genesteld. U kunt dit doorgeven aan
Antoon Baltussen (0493-316633), Jos van den Borne (06-12038524) of Ger Mennen (06-57002766). Op
deze datum maken we met een zwaluwdeskundige een rondgang door het dorp om de twee meest
geschikte locaties uit te zoeken.
Naast het plaatsen van twee huiszwaluwtillen komt er ook een ooievaarsnest. De locatie waar deze komt
is inmiddels bekend.
Hopelijk kunnen we alles in maart afwerken, zodat we net op tijd zijn voor het komende broedseizoen.
Nog een kleine wetenswaardigheid: een huiszwaluw eet per dag zo’n 9000 insecten waaronder heel veel
muggen! We denken dat die er de komende zomer meer dan genoeg zijn.
Dorpsraad Griendtsveen.

SAMEN UIT BUS.
Zondag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zondag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Dinsdag

01 maart
03 maart
04 maart
05 maart
06 maart
10 maart
11 maart
12 maart
13 maart
15 maart
17 maart
18 maart
19 maart
20 maart
24 maart
25 maart
26 maart
27 maart
31 maart

TEL

TEL
TEL

13.30-18.00 uur
09.00-13.00 uur
11.45-17.00 uur
10.00-15.00 uur
10.30-17.00 uur
09.00-13.00 uur
15:30-20:00 uur
13.00-19.00 uur
12.00-16.30 uur
13.30-18.00 uur
09.00-13.00 uur
11.45 -17.00 uur
11.00-18.00 uur
13.00-17.30 uur
09.00-13.00 uur
14.30-20.30 uur
11.00-16.00 uur
10.00-16.00 uur
09.00-13.00 uur

Koffie drinken in regio
Markt Horst
Kienen Horst
Vrijheidssmuseum, Groesbeek
Beej Benders, Venlo
Markt Horst
Dineren bij de Sevewaeg, Sevenum
Breifabriek, Heinsberg Kirchhofen
Pannenkoeken eten, Bosrand in Arcen
Koffie drinken in de regio
Markt Horst
Kienen Horst
Winkelen, Helmond
Lentekriebels Intratuin, Venray
Markt Horst
Holland Casino (+diner)
Lunchen Beej Toën, Grubbenvorst
Winkelen in Geldern
Markt Horst

Voor meer informatie:
Telefoon:
Telefoon b.g.g.:

06 48566699 Iedere maandag en donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur
06 48566838 Iedere maandag en donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur

