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VAN DE REDACTIE:
Zoals U misschien al gemerkt hebt, is er sinds een drietal weken een nieuwe bezorger actief voor
o.a. het Mededelingenblad. Max Wassenberg heet hij, woonachtig aan het Hoefnagelsplein.
De redactie wenst hem veel succes bij zijn werk.

KERKBERICHTEN.
Zondag 1 maart: Eerste zondag van de Vasten.
11.00 uur: H.Mis. Intenties voor Jan Holtackers, Tony Fransen en Martien v.d. Eijnden.
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)

FANFARE RENANTIA.
Maandag 2 maart
Repetitie van 20.00 tot 22.00u in De Zaal.

AMEEZING Griendtsveen 18 april
Zaterdagavond 18 april gaan we U trakteren op een prachtig concert, waarbij we u van harte
uitnodigen om mee te zingen. Wij zijn al druk aan het repeteren samen met zangers en
zangeressen. Reserveert U alvast een plekje in uw agenda?

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.

UITSLAGEN OPTOCHT C.S. de Klotbultjes.
Waar andere dorpen helaas hun optocht aangepast zagen vanwege de weersomstandigheden, vond op
carnavalsdinsdag 25 februari traditiegetrouw de kortste optocht van het land zijn weg door de Peel.
Enkele schitterende acts zijn gezien in de optocht met 10 deelnemers.
Na afloop van de optocht vond de prijsuitreiking door jeugdprins Dirk II en Shannon I en prins Lorin I en
Malon I en hun adjudant Sam plaats in het feestpaleis van de Klotbultjes, de Zaal in Griendtsveen.
De 21 dansmarietjes van Griendtsveen traden wederom op met een 3-tal schitterende dansen.
Uitslag van de optocht:
Volwassenen, groep
1e plaats: de damesraad
Kinderen, groep:
1e plaats: De peelvechters
2e plaats: Love is in the air
3e plaats: De matties van de prins

Volwassenen en kinderen:
1e plaats: club non te bed
2e plaats: de vuggelkus
3e plaats: wij komen uit ons nest

De Vasteloavend van 2020 is voor de Klotbultjes geweldig geslaagd. Dat had nooit kunnen gebeuren
dankzij een grote groep ondersteuners, sponsors en vrijwilligers die ons op wat voor manier dan ook
hebben geholpen. Dank-jullie-wel!
Lieve mensen, wat hebben we genoten.
Van elkaar en maar ook zeker van jullie!
Daarom iedereen bedankt, dansgarde, raad groot en minder groot, boerenbruidspaar en
bestuur. En verder iedereen die we zo niet kunnen noemen maar het wel voor ons
onvergetelijk hebben gemaakt. Met in het bijzonder Prins Lorin, Prinses Malon en adjudant
Sam. Samen met jullie voelde het magisch!
Bedankt allemaal zonder jullie
was het niet zo leuk geweest.
Dikke kus! Prins Dirk en Prinses Shannon.

Al is ons dorpje nog zo klein, wij zijn trots een Klotbultje te zijn! ALAAF!!!

OPROEP: Meldt (grond)wateroverlast
Na twee droge winters/jaren stijgt het grondwaterpeil weer in Griendtsveen en omgeving. We zien dat
met name bij regenbuien er weer veel wateroverlast ontstaat. Het ontwateringspeil van 70 cm onder het
maaiveld wordt regelmatig niet gehaald. Als dit peil langere tijd niet wordt gehaald kan er (verdere)
schade ontstaan aan woningen en tuinen
De gemeente en het Waterschap zijn bezig met plannen voor de verbetering van de afwatering van
Griendtsveen. De uitvoering kan echter nog wel geruime tijd op zich laten wachten. Tegelijkertijd worden
in de Mariapeel wél de peilen verhoogd met mogelijke effecten voor ons dorp.
Het is daarom belangrijk dat we als dorp overlast blijven melden. Voor de instanties bestaat overlast
alleen als die officieel gemeld is.
Hoe kunt u dit doen?
Meld (grond)wateroverlast bij de gemeente op https://www.horstaandemaas.nl/overlast-melden en/of
https://www.waterschaplimburg.nl/formulieren/meldingenformulier/
Vul de het meldingsformulier in en voeg (indien beschikbaar) een digitale foto toe.

U ontvangt van de gemeente of waterschap per e-mail een bevestiging van uw melding. Stuur deze door
naar de Dorpsraad: dorpsraad@griendtsveen.org . Wij stellen dan ook via andere kanalen de overlast in
het gehele dorp aan de orde.
Hoe weet ik hoe hoog het grondwaterpeil is om mijn terrein?
U kunt met een grondboor een gat van minimaal 70 cm diep maken rond het huis. Doe dit niet in de
buurt van een grote boom of dichtbij een sloot of greppel. Na enkele dagen geeft het waterpeil in het gat
een redelijk goed beeld van het grondwaterpeil rond uw huis. Meet het peil en doe melding als het
grondwaterpeil niet voldoet aan het ontwateringspeil van 70 cm onder maaiveld. Voor een lager gelegen
tuin kunt u 40 cm onder maaiveld aanhouden.
U kunt natuurlijk ook gewoon melding doen bij water in de kruipruimte/kelder, etc.
Namens de Dorpsraad Griendtsveen.
Ingrid Stam, Jan van de Kam en Arno van Mullekom.

