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SCHOONMAAKACTIE GRIENDTSVEEN.
A.s. 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. Wilt U mee helpen dan bent U welkom, we verzamelen bij
de brug bij de kerk.

DANKWOORD AAN DE SCHOOLOPKNAPPERS!
De dorpsraad is blij en onder de indruk van het feit dat zoveel mensen hun schouders gezet
hebben onder het opknappen van de school. Wat een inzet! En omdat dat niet vanzelfsprekend
is wil de dorpsraad op deze plaats iedereen die zich hiervoor ingezet heeft heel hartelijk
bedanken! Super: dit is waar een klein dorp groot in kan zijn!

KERKBERICHTEN.
Zondag 24 maart: 3e Zondag van de Vasten.
11.00 uur: H. Mis voor Jan ter Voert en overleden familie ter Voert – te Kaat,
voor fam. Van Mullekom – Arts.
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 24 maart en daarna op 14 april (Palmzondag).
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 25 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.

KERKPOETSEN.
Op MAANDAG 25 MAART is het weer kerkpoetsen.
De helpers worden om 9.00 u. in de kerk verwacht.

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.

HERBESTEMMING KLOOSTER
De Parochieraad heeft in goed overleg met het Kerkbestuur van de Federatie (die eigenaar is
van kerken en kloosters in Horst aan de Maas) een werkgroep ingericht om een goede
herbestemming van het klooster te vinden. Ook de dorpsraad is vertegenwoordigd in deze
werkgroep omdat de gemeenschap een belangrijke stem heeft in de herbestemming. Op 7 maart
is deze werkgroep voor het eerst bijeen geweest en zijn de berichten van mensen die hebben
laten weten belangstelling voor het klooster te hebben, of ideeën te hebben, naast elkaar gelegd.
Van alle mogelijkheden heeft de werkgroep 1 idee bovenaan het lijstje gezet. Dat idee is
besproken in de openbare dorpsraadvergadering van 13 maart. Dat idee luidt als volgt:
De mogelijke dreiging van de sluiting van de school heeft iedereen bewust gemaakt van het feit
dat Griendtsveen een onevenwichtige leeftijdsopbouw ontwikkelt. Jonge mensen moeten zich
makkelijker kunnen vestigen in Griendtsveen. De woningmarkt zit op slot. Er is meer flexibiliteit
nodig. Het zou mooi zijn wanneer het klooster daarin een rol zou kunnen spelen.
Het idee dat de werkgroep op haalbaarheid wil onderzoeken is: verbouw het pand op een ‘lichte’
manier (het is immers een Rijksmonument en stevige aanpassingen zijn kostbaar en/of aan veel
regels onderhevig) tot een huis waar 4 jonge mensen/gezinnen kunnen wonen op basis van een
betaalbare huur. Jonge Griendtsveners die wel het ouderlijk huis uit willen, maar nog niet in staat
zijn te bouwen of te kopen. Je kunt dan tot een maximum van x jaar huren en ondertussen
uitkijken naar een kavel of een bestaand huis dat in die periode te koop komt. Daarmee past de
herbestemming in de wens het dorp te verjongen en/of jonge mensen gelegenheid te bieden in
Griendtsveen te blijven wonen. Het is dan één van de maatregelen om een ongewenste
demografische ontwikkeling tegen te gaan.
In de openbare vergadering van de Dorpsraad op 13 maart gaven alle aanwezigen aan het idee
de moeite waard te vinden en verder te onderzoeken wat (bouwtechnisch) mogelijk en
betaalbaar is. Dat gaat de werkgroep dan ook doen.
Dat laat onverlet dat wanneer mensen nog andere ideeën hebben m.b.t. de herbestemming van
het klooster, die ideeën nog steeds van harte welkom zijn. Laat uw idee weten via een nieuw
mailadres: klooster@griendtsveen.org.

BIJBELSTUDIE
Samen eten is fijner dan alleen eten. Samen vieren is leuker dan een feestje voor jezelf.
Zo is het ook met het lezen van de bijbel, voedsel voor onze geest. Op reis door de bijbel dat doe je
samen. Samen lezen en samen ontdekken. Een reis met iedere keer weer nieuwe vergezichten. Een reis
om zelf te ervaren dat het Woord leeft. Deze reis willen we maandelijks met elkaar maken. Maandag 25
maart om 10.00 uur in het Parochiehuis in Sevenum vertrekken we. We bereiden dan de lezingen van 31
maart voor. U mag zich alvast inlezen: Joz. 5, 9a. 10-12, Ps 34, 2 Kor. 5, 17-21, Luc. 15,1-3.11-32.
Onze reisleider is kapelaan Pierik. Iedereen is van harte welkom.

FANFARE RENANTIA.
Maandag 25 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.

VERGADERDATA DORPSRAAD.
Nu de dorpsraad weer gegroeid is, worden er tussen de openbare vergaderingen, waar iedereen
welkom is, ook voorbereidende besloten vergadering ingepland.
De vergaderingen van de Dorpsraad zijn op:
17 april besloten
15 mei openbaar
5 juni besloten
19 juni openbaar
28 augustus besloten
18 september openbaar
16 oktober besloten
20 november openbaar
11 december besloten.

Bedankt! Bedankt!....
Best Klotbultjes en Klotbulterinekes.
Wat was het een mooie carnaval.
Ik ben blij dat er zoveel mensen zijn gekomen naar de receptie, ook naar de
Merthal, snotneuzenbal en de optochten, zonder jullie was het feest nooit zo
mooi geworden.
Ook het bestuur bedankt dat jullie zo enthousiasts waren. Jullie zijn TOP
Ook wil ik Prins Marco en zijn adjudanten Niels en Peter bedanken voor de gezelligheid die
we samen hebben gehad.
Ook mijn familie, Mam, Pap en Noah bedankt dat jullie erbij waren.
Maar vooral mijn Adjudanten Bas en Jorrit, betere adjudanten als dit kun je niet wensen.
Nogmaals bedankt voor de leuke en gezellige carnaval.
Een ervaring die ik nooit meer zal vergeten!
Groetjes jeugdprins Kyan.
Bas, Jorrit en prins Kyan knallen, Griendtsveen met zijn allen…..
ALAAF ...ALAAF…ALAAF

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN
PROGRAMMA
za 23 mrt. 09:00 uur DESM JO8-2
za 23 mrt. 09:30 uur RKSVN JO10-1
za 23 mrt. 17:00 uur H'veen-G'veen Veteranen
zo 24 mrt. 11:00 uur Neerkandia 3
UITSLAGEN
za 9 mrt.
H'veen-G'veen Veteranen
zo 10 mrt. Grashoek 3
za 16 mrt. H'veen-G'veen JO10-1

-

H'veen-G'veen JO8-1G
H'veen-G'veen JO10-1
BAVOS Veteranen
H'veen-G'veen 1

- SV Liessel Veteranen
- H'veen-G'veen 1
- Helden JO10-1

2-7
0-1
3-4

GEZOCHT JEUGDLEIDER TRAINER
Omdat het zo goed gaat met de jeugdafdeling zijn wij op zoek naar leiders/trainers voor de JO8 en JO10.
He je interesse om samen met ervaren leiders en trainers te werken aan het jeugdvoetbal van SV
Helenaveen Griendtsveen neem dan contact op met de jeugdcoördinator, Marieke Ottenheim, of spreek
iemand van ons aan op een van training. De jeugd traint elke dinsdag en donderdag van 18.30 tot 19.30
uur.
SCHEIDSRECHTER
Voor het nieuwe seizoen zijn wij op zoek naar club scheidsrechters voor de senioren. Het gaat hierbij om
het fluiten van wedstrijden op zaterdag middag (veteranen) en zondag morgen (het eerste). Het je
interesse dan is het ook mogelijk om kosteloos een scheidsrechter cursus te volgen. Meer informatie kun
je krijgen bij Danny van der Poel.
BESTUURSLID PR- WEBSITE FACEBOOK
Vanaf komend seizoen zijn we op zoek naar een bestuurslid die de taak PR krijgt. Het gaat hierbij om
onder anderen het bijhouden van de website, Facebook en andere media waar berichten worden
geplaatst over onze vereniging.

SAMEN UIT BUS.
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Zondag

01
02
04
05
07

apr
apr
apr
apr
apr

09:00-16:00 uur
09:00-13:00 uur
15:30-20:00 uur
09:00-18:00 uur
13:30-18:00 uur

Met de trein van Grubbenvorst naar Aken
Markt Horst
Dineren bij Lo Solé, Sevenum
Noordbrabants museum, Den Bosch
Koffie drinken in de regio

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zondag

09
10
11
12
14

apr
apr
apr
apr
apr

09:00-13:00 uur
09:00-18:00 uur
13:00-18:00 uur
13:00-18:00 uur
13:30-18:00 uur

Markt Horst
Bloesemtocht in de Betuwe
Weekmarkt in Boxmeer
Shoppen in Weert-centrum
Koffie drinken in de regio

Dinsdag
16 apr
Donderdag 18 apr

09:00-13:00 uur
09:00-18:00 uur

Markt Horst
Bloesemtocht in de Betuwe

Voor meer informatie:
Telefoon:
06 48566699 Iedere maandag en donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur
Telefoon b.g.g.: 06 48566838 Iedere maandag en donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur

VOOR DEGENEN DIE GRAAG NAAR TONEELVOORSTELLINGEN GAAN:

Persbericht ‘De Italiaanse Meesterhand’

‘t Peels Toneel 2019

Toneelvereniging ’t Peels Toneel uit Helenaveen speelt in april de komische thriller ‘De Italiaanse
Meesterhand’ van Norman Robbins.
Regie: Willeke Weerts.
Het is zeker geen dag als alle andere bij de familie Tomb. De vader des huizes blies nog niet zo lang
geleden zijn laatste adem uit en deze avond zal het testament voor worden gelezen. De ongetrouwde
kinderen Tomb, de huishoudster en de verpleegster hebben zich verzameld in de bibliotheek om van de
huisadvocaat te horen wie welk deel van de erfenis krijgt. Tot zo ver geen vuiltje aan de lucht. Maar dan
blijkt op verzoek van de oude meneer Tomb ook een schrijfster van damesromans te zijn uitgenodigd. Tot
ieders afgrijzen wordt het grootste deel van het familiekapitaal aan haar nagelaten en blijkt er ook geld
spoorloos verdwenen te zijn. Echt gezellig wil het daarna niet meer worden.
Schuif aan in de bibliotheek van de familie Tomb en maak kennis met de bijzondere nasmaak van de
sherry van Dora, de twijfelachtige experimenten van natuurkundige Lucien en de worstelkunsten van
Emily.
’t Peels Toneel heet u van harte welkom bij de voorlezing van het testament op 4, 7, 13 en 14 april in de
Gouden Helm, Oude Peelstraat 3 in Helenaveen. Alle voorstellingen beginnen om 20.00u, met
uitzondering van de voorstelling op 4 april. Deze begint om 19.30 uur. Kaartjes zijn verkrijgbaar via
www.peelstoneel.nl en kosten € 12,50 per stuk. Op woensdag 13 maart of dinsdag 19 maart kunt u tussen
15.00 uur en 16.00 uur ook langs komen bij het Dorpsservicecentrum De Gouden Helm om uw kaartjes te
reserveren. Net zoals de afgelopen jaren maken we gebruik van een tribune en zijn de kaartjes
ongeplaceerd, dus niet op stoelnummer.
Daarnaast zijn we dit jaar ook weer te zien in Cultuurcentrum Martien van Doorne in Deurne. Op zondag
21 april zal er om 20.00 uur begonnen worden met het voorlezen van het testament. Kaartjes zijn
verkrijgbaar via het Cultuurcentrum. Meer informatie over de voorstelling is te vinden op onze vernieuwde
site www.peelstoneel.nl of via onze Facebookpagina.
Wij hopen U op een van bovenstaande dagen te zien bij ‘De Italiaanse Meesterhand’.

Beste mensen,
We zijn er bijna klaar voor………… onze jaarlijkse toneeluitvoering!
Dit jaar spelen we het stuk: “HONDENVELDJE”.
Geschreven en geregisseerd door Matthias Valk.
Het speelt zich af in een klein surrealistisch dorp waar elke dag opnieuw niets dreigt te gebeuren. Op een
dag komt er bezoek van buitenaf en zet het dorp op stelten. Zullen de personages wel geloofwaardig
blijven? Gaat het jaarlijkse dorpsfeest wel door? HONDENVELDJE is een vet aangezet eigentijds stuk, met
dialogen in vreemde situaties. Echte honden niet inbegrepen.
Volgende week gaan we weer opbouwen en toveren we gemeenschapshuis “ De Zaal” om tot ons
theater. We hopen U daar bij een van onze voorstellingen te mogen ontvangen.
Speeldata zijn: 29-30-31 maart en 1 april, de kaartverkoop is al in volle gang.
Reserveren kan via de website www.grikon.nl , mailen naar info@grikon.nl of telefonisch 06-22502271.
Aanvang: 20.15 uur, de zaal is open vanaf 19.15.
Locatie: gemeenschapshuis “De Zaal “ Lavendellaan 26 in Griendtsveen.
Wij zijn ook te vinden op Facebook
We wensen U alvast een plezierige toneelavond toe,
Namens leden Toneelvereniging Grikon Griendtsveen

informatie lezingenserie
Deel 3 2019 De Peelbascule Helenaveen
- Aanvang bijeenkomsten 19:30 uur.
- Kosten per bijeenkomst € 8,00 p.p. inclusief 2x koffie of
thee. Tbv Peelproductenwinkel de Peelbascule
- Inschrijven liefst vooraf bij De Peelbascule in
Helenaveen zodat een idee gevormd kan worden m.b.t. het
aantal bezoekers dat zal komen.
Telefoon: 0493-539215; bereikbaar van maandag t/m
vrijdag tussen 10 en 16 uur en zaterdag tussen 10 en 15
uur. Of loopt u anders gerust even bij ons binnen!
- Inschrijven kan ook nog op de avonden/middag zelf,
maar liever van tevoren, zodat we een beetje zicht hebben
op wat we kunnen verwachten.

Lezing 25 maart: Helenaveense Protestante kerk, de pastorie en de dominees
Helenavener Jan van Woezik is in de geschiedenis en de bouw van de Protestante kerk en de bijbehorende gebouwen gedoken.
Tevens komen de dominees die er werkzaam waren aan bod. Een zeer interessante avond, die voor deze gelegenheid natuurlijk
gehouden wordt in de kerk zelf! Adres: Soemeersingel 27.

