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CORONAVIRUS.
Zoals maandag tijdens de persconferentie van het Rijk medegedeeld worden tot 01 juni ALLE
evenementen en bijeenkomsten verboden. Dat zal ook het nodige impact hebben voor vele
geplande activiteiten. WE MOETEN ER MET ZIJN ALLEN DOORHEEN. HOUD AFSTAND EN
HOUD REKENING MET ELKAAR.

ZOMERTIJD.
Er zijn belangrijker dingen om over na te denken, maar dit weekend
wordt de zomertijd weer ingevoerd, en gaat de klok weer een uur
vooruit.

KERKBERICHTEN.
Alle H.Missen tot en met Pinksteren vervallen.
We zullen wel, voor zover mogelijk, zondags de kerk openstellen voor Uw kaarsje of gebed.
Natuurlijk er van uit gaande dat U rekening houdt met de regels van 1,5 meter afstand en niet
met te veel mensen tegelijk.
In verband met deze aangescherpte regels hebben we ook moeten besluiten om alle festiviteiten
rondom het 125 jarig jubileum van onze kerk uit te moeten stellen tot een nader te bepalen
datum.
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)

KERKPOETSEN.
Op maandag 30 maart was het de volgende poetsbeurt voor onze kerk.
Omdat vanwege het coronavirus er geen diensten gedaan worden en de kerk gesloten is gaat
ook het kerkpoetsen NIET door. We slaan deze keer over en kijken verder wel wanneer de kerk
weer open gaat. De poetsers krijgen persoonlijk bericht.

KATH. BOND VAN OUDEREN.
Na de hier boven genoemde aanscherping van de regels
moge het duidelijk zijn dat de jaarvergadering op 28 april ook
niet door zal gaan.
Natuurlijk hopen we dat, als we deze coronacrisis te boven
zijn, er weer nieuwe activiteiten gepland kunnen worden. Mochten er nog leden zijn die hun
contributie nog niet voldaan hebben, dan vragen wij hen dat toch nog te doen.

DORPSRAAD GRIENDTSVEEN.
Bouwen in Griendtsveen.
Een oproep voor kandidaat bouwers.
Na een aantal besprekingen met de Gemeente heeft de Gemeente toegezegd mee te willen werken om,
op de nog beschikbare kavel voor een vrijstaande woning aan de Kanaalweg en aan de Sphagnumweg,
twee- of drieondereenkap-woningen te bouwen. Daarvoor is een wijziging van het bestemmingsplan
nodig.
Daarnaast is in de Barbarstraat nog een kavel beschikbaar waar ook één twee- of drieondereenkap
woning gebouwd kan worden. Dat kan binnen het geldende bestemmingsplan.
Voor de kavel aan de Kanaalweg zijn om dit moment twee kandidaten aan het onderzoeken of het voor
hen mogelijk is om daar één tweeondereenkap-woning te bouwen. Daarvoor heeft een van hen een optie
op deze kavel genomen.
Voor de kavel aan de Sphagnumweg heeft zich ook één kandidaat-bouwer gemeld.
De Dorpsraad roept nu kandidaten op om zich bij haar te melden indien zij gezamenlijk met één of twee
anderen toekomstige bewoners, in een blok van twee of drie woningen, een woning willen bouwen.
Voor de Sphagnumweg gaat het om de kavel naast (richting Deurneseweg) de net nieuw gebouwde
woning en voor de Barbarastraat de kavel tussen de tweeondereenkap-woning en de nagenoeg gereed
zijnde vrijstaande woning.
Kandidaten worden verzocht zich te melden per e.mail bij: dorpsraad@griendtsveen.org
Graag aanmelden vóór 15 april 2020.
Als gevolg van de door het kabinet afgekondigde Corona maatregelen zal de geplande
Openbare Dorpsraadvergadering op 15 april NIET DOOR GAAN.
Om zoveel mogelijk gegadigden te bereiken roepen we tevens alle inwoners van Griendtsveen op om
binnen familie, vrienden en kennissen mogelijke kandidaten op deze oproep te wijzen. Ook mensen van
buiten Griendtsveen (met name uit de omliggende dorpen) of oud inwoners van Griendtsveen worden
opgeroepen zich te melden.
Meld je aan bij: dorpsraad@griendtsveen.org met vermelding van je contactgegevens:
Naam, Adres, e.mail en telefoon. Het vermelden van je leeftijd wordt op prijs gesteld.

VROUWENBEWEGING.
Dames, jullie zullen allen begrijpen dat ook onze laatste bijeenkomst van dit seizoen, wol vilten met
Maria, NIET door mag gaan.
Wij willen 13 juni, de excursie naar Kipster, ook NIET door laten gaan
omdat nu al, alle beperkingen zijn verlengd tot 1 juni en dat vinden we
daarom dan te snel om met een grotere groep op pad te gaan.
Wij hopen dat jullie allen begrip hebben dat we nu op deze manier ons
seizoen 2019/2020 moeten afsluiten.
In januari hadden we nog SAMEN een superfeest,
Maar nu hebben we SAMEN het coronabeest!
Het zet ons leven helemaal op z’n kop, maar SAMEN gaan we door,
Probeer je aan de regels te houden, SAMEN gezond, daar doen we het voor,
SAMEN de schouders eronder want een lichtpuntje blijft toch altijd bestaan,
Op 12 en 13 sept. het WANDELWEEKEND, dan gaan we er SAMEN weer tegenaan!

GEMEENSCHAPSHUIS DE ZAAL.
In het kader van het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus heeft het dagelijks
bestuur besloten gemeenschapshuis de Zaal te sluiten voor alle activiteiten vanaf nu tot en met
maandag 6 april. Dit in aansluiting op de maatregelen van de rijksoverheid ten aanzien van de
horeca e.a. Na 6 april zal worden bekeken of de sluiting verlengd moet worden. Daarbij zal dan
wederom gekeken worden naar het rijksbeleid ten aanzien van dit soort gelegenheden.

Lammetjes op komst: Wandelroute Mariapeel tijdelijk afgesloten
De rode wandelroute in de Mariapeel wordt een aantal weken afgesloten. De 27 hoogzwangere
geiten van de kudde Nederlandse Landgeiten kunnen namelijk elk moment moeder worden.
De kudde Nederlandse Landgeiten graast al enkele tientallen jaren in de Peelvenen. Ooit voornamelijk
bedoeld om dit oer-Hollandse ras niet te laten uitsterven. Nu worden de kuddes met bokken en geiten
vooral als beheermethode ingezet, om de gebieden open te houden. Eens per twee jaar komt er een
geselecteerde bok van het stamboek ‘op visite’, en worden er lammetjes verwacht. In de periode rond de
geboorte is rust voor moeder en kind van groot belang. Daarom wordt de rode wandelroute die langs de
geitenstal loopt tijdelijk afgesloten. De route zal niet toegankelijk zijn in de periode van maandag 23
maart tot en met vrijdag 15 mei. De groene wandelroute is wel gewoon open.
Op 10 mei, met Moederdag, stond er een lammetjesdag gepland. Staatsbosbeheer heeft echter besloten
deze niet door te laten gaan, in verband met de huidige uitbraak van het Corona virus. Het is uiteraard
wel mogelijk om van een afstand een kijkje te komen nemen bij de lammetjes.

