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SCHOONMAAKACTIE GRIENDTSVEEN.
Een grote groep van zeker 12 kinderen en nog eens zo’n 10 volwassenen hebben afgelopen
zaterdag Griendtsveen weer schoon gemaakt. Hartelijk dank.

TURFROUTE: Zondag 31 maart: officiële opening: Zie bijlage.
ALLE INWONERS van Griendtsveen en de Deurnese Hoek zijn hierbij welkom.

KERKBERICHTEN.
In verband met de opening van de Turfroute (fotowandeling) op 31 maart en het wandelweekend
van de Vrouwenbeweging is de volgende Mis 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)

SJG Papparazzi - Poppenspel!
17 April organiseert SJG Papparazzi weer het welbekende Poppenspel, alle kinderen zijn
welkom! Graag wel even voor 12 april opgeven via sjgpapparazzi@hotmail.com.
Activiteit: Poppenspel
Kosten: 2 euro
Tijd: 18.45 -19.45

Datum: 17 april
Locatie: Speeltuin
Alle leeftijden

FANFARE RENANTIA.
Zondag 31 maart
Serenade officiële onthulling historische fotoborden (Turfroute).
Aanvang 11.00u – parkeerplaats De Zaal
Maandag 1 april
Repetitie van 20.00-22.00u in Liessel.

VOORJAARSCONCERT : A TOUCH OF JAZZ
Noteert u alvast in uw agenda: zaterdagavond 20 april as voorjaarsconcert in De Zaal.
Mmv Renantia en vele anderen. Gratis entree.

Hallo allemaal,
Van 4 t/m 30 april mag er weer
gestemd worden voor de clubkas
campagne van de Rabobank!!! Als
u ons een warm hart toe draagt
zouden we het fijn vinden een
stem van u te mogen ontvangen.
Dan gaan wij er komend seizoen weer iets leuks voor de kinderen van Griendtsveen mee
doen. Dus Stem voor KVW Griendtsveen!!!
Alvast bedankt.

AAN ALLE INWONERS
Volgende week ontvangt u de inzamel-envelop voor de
gezamenlijke nationale collectes Griendtsveen 2019 in uw
brievenbus, herkenbaar aan bovenstaand logo.
Lees de brief in de envelop goed door en denk rustig na over
uw giften.
Vul dan de lijst in, stop het geld in de envelop en plak deze dicht. Het is erg prettig, als u hem
alvast klaarzet voor de collectant.
Over 2 weken, van maandag 8 t/m vrijdag 12 april a.s. komen onze collectanten de envelop
weer bij u ophalen. U herkent hen aan hun badge en bovenstaand logo. Het betreft bijna altijd
personen uit uw eigen straat.
Alle routes zijn inmiddels ingevuld en de collectanten zijn ingedeeld. Mocht u in de toekomst ook
willen helpen bij de collecte, sluit u zich dan bij ons aan en geef u op bij Henny Keijsers,
tel.529366.
Iedereen, zowel collectanten als gevers: alvast bedankt voor uw medewerking!!. We hopen dat
het weer een succesvolle actie wordt. De diverse fondsen rekenen immers op u!!!
Namens de deelnemende acties,
Henny Keijsers, Wien van Mullekom, Esther Rongen, Franca Poels, Carla Vossen en Antoinette
Koolen.

GRIENDTSVEENS UITSPANNING
Zondag 31 maart is de handboog gesloten in verband met de toneel uitvoering.
Dan nog even een overzicht voor de maand april:
Maandag
8
Toernooi te Liessel aanvang 20.00 uur?
Zondag
21
Koningschieten 11.00 uur en 16.00 uur

Informatiebericht broedseizoen Mariapeel
In overleg met de beide Provincies heeft Staatsbosbeheer besloten om het noordelijk gedeelte van de
Mariapeel af te sluiten wegens broedseizoen. Het broedseizoen gaat in op 15 maart. De bebording is recent
in het veld geplaatst.
In samenwerking met de Provincie Limburg wordt de handhaving opgepakt.
In april/mei vinden er 2 informatieavonden plaats over de seizoensafsluiting in de Mariapeel en in de
Groote Peel. Nadere informatie hierover volgt.

OPKNAPBEURT EN OPEN DAG BASISSCHOOL GRIENDTSVEEN
Na een flinke opknapbeurt is het voor basisschool de Driehoek tijd om de deuren open te gooien.
Daarom organiseert de Griendtsveense dorpsschool een open dag op zondag 31 maart.
Ook Peuterspeelzaal de Paddestoel gevestigd in de school zal dan de deuren
openen. Geïnteresseerden zijn vanaf 13.00 uur welkom op de school aan de Helenaveenseweg
52 in Griendtsveen.
Via de open dag wil het team van De Driehoek ouders en kinderen het unieke karakter van de
school laten zien.
De Griendtsveense basisschool is mede door betrokken team en ouders, zijn kleinschalige opzet
en bijzondere omgeving aan de rand van natuurgebied De Mariapeel een plek waar leerlingen
kwalitatief goed onderwijs krijgen.
Met vertrouwen wordt dan ook uitgezien naar 31 maart. In Griendtsveen is men ervan overtuigd
dat De Driehoek ook voor mensen buiten het dorp een goed alternatief kan zijn.
Juist de kleinschaligheid, de hoge onderlinge betrokkenheid en de persoonlijke aandacht maken
De Driehoek bij uitstek geschikt voor ouders die op zoek zijn naar een veilige en vertrouwde plek
om hun kinderen op te laten groeien én te laten leren. Tijdens de open dag laten de leerkrachten
van De Driehoek samen met de huidige leerlingen zien waar zij sterk in zijn.
Speciaal voor deze dag hebben de leerkrachten én ouders, opa’s, oma’s en andere
dorpsgenoten in de carnavalsvakantie de handen uit de mouwen gestoken en gezorgd voor een
grondige opknapbeurt van het schoolgebouw. Er waren vanaf woensdag 6 maart iedere dag
minimaal 20 ouders en leerkrachten in de weer om op te ruimen, te poetsen en te schilderen. Het
resultaat mag er na al dat harde werk zijn. De Driehoek heeft een frissere uitstraling gekregen en
er is extra ruimte gecreëerd, zodat kinderen, leerkrachten én ouders comfortabeler kunnen
werken op het kleine schooltje in De Peel.

Beste mensen van Griendtsveen en omstreken,
Niets is wat het lijkt in een dorpje in Brabant …..of was het Limburg? Waar de
inwoners hun leven leiden en er weer niets dreigt te gebeuren. Of toch…..???
TONEELVERENIGING GRIKON PRESENTEERT
“HONDENVELDJE”
KOM KIJKEN!
Speeldata zijn 29-30-31 maart en 1 april,
Aanvang 20.15 uur, zaal is open vanaf 19.15 uur.
Gemeenschapshuis: De Zaal
Lavendellaan 26, Griendtsveen
Kaartverkoop loopt via de website:
www.grikon.nl of een email: info@grikon.nl
Telefonisch kan ook: 06-22502271.
We zien jullie graag bij een van onze voorstellingen.
Namens leden van toneelvereniging Grikon.

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN
PROGRAMMA
za 30 mrt.
17:00 uur S.P.V. Veteranen
zo 31 mrt.
10:30 uur RKMSV 6
UITSLAGEN
za 23 mrt.
za 23 mrt.
za 23 mrt.
zo 24 mrt.

DESM JO8-2
RKSVN JO10-1
H'veen-G'veen Veteranen
Neerkandia 3

- H'veen-G'veen Veteranen
- H'veen-G'veen 1

-

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

7-5
1-8
3-3
0-7

ESCAPE FROM DE STIKKER
Paas zaterdag 20 april vanaf 19.30 uur zal voor het eerst in de historie Escape from De Stikker
georganiseerd worden.
Op deze zaterdagmiddag spelen de Veteranen een thuiswedstrijd tegen Brandevoort. De
Ontspanningscommissie zal gedurende de avond op meerdere idyllische plekken van sportcomplex De
Stikker Escape room achtige spelen opstellen. Deelnemers moeten door middel van het zoeken naar
sleutels, codes en aanwijzingen, en door het oplossen van puzzels en raadsels de kamer zo snel mogelijk
proberen te verlaten. Wie uiteindelijk de verschillende spelen het snelst weet op te lossen, zal als winnaar
naar huis gaan.
De rest van de avond zal er volop de gelegenheid zijn om te filosoferen over het laatste restant van de
competitie en te genieten van een drankje.
Wij willen dan ook alle leden van harte uitnodigen om deel uit te maken van deze avond. Opgeven kan tot
donderdag 18 april bij Christian (06-46140020 / maeske03@hotmail.com).
LAATSTE WEDSTRIJDDAG
Zondag 19 mei vanaf 13.00 uur staat de laatse wedstrijdag op het programma.
De ontspanningscommissie zal zorgen voor een heerlijke BBQ en voor de kinderen zal een springkussen
geregeld worden. Meer info volgt t.z.t.
NOG IN ONDERZOEK
Zaterdag 11 mei – Bezoek wedstrijd Borussia Dortmund – Fortuna Düsseldorf
Donderdag 30 mei – Hemelvaartstoernooi.

DIT WEEKEND VAN ZATERDAG OP ZONDAG:

