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RONDGANG MEDEDELINGENBLAD.
Bij het ter perse gaan van deze aflevering zijn we inclusief contanten over de 1000 euro. Een
compliment aan U allen. Hebt U (nog) geen bijdrage gegeven, het kan altijd nog. Het
bankrekeningnummer is NL87 RABO 0348110537 ten name van Dorpsraad Griendtsveen.
Het bankrekeningnummer staat ook in de kop van het Mededelingenblad vermeld.
Bent U niet in staat om per bank te betalen dan mag U natuurlijk altijd nog een envelop met
inhoud inleveren bij de redactie, Helenaveenseweg 4.

KERKBERICHTEN.
Zondag 02 februari, 11.00 uur: H. Mis.
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)

GRIKON Speel 'ALLO 'ALLO!
Beste Toneelliefhebber van Griendtsveen,
Het is nog wat vroeg maar graag willen we u onze nieuwe voorstelling al onder de aandacht
brengen. Op 20-21-22-23 maart a.s. speelt Grikon de hilarische komedie 'Allo 'Allo! naar de
succesvolste Britse komedie aller tijden die tussen 1982 en 1992 werd uitgezonden.
We nemen u nogmaals mee naar het café van René Artois waar hij een op het eerste gezicht
een normaal dorpscafé runt in het Franse Nouvion dat gedurende de 2e wereldoorlog wordt
bezet door de Duitsers. Maar schijn bedriegt. Niet alleen moet René de affaires die hij heeft met
zijn beide serveersters geheimhouden voor zijn vrouw Edith, ook verbergt hij in opdracht van de
Duitse kolonel Von Strohm in zijn keuken een bockworst met daarin het schilderij 'De gevallen
Madonna met de grote memmen'. Het belooft een hilarische avond te worden.
Binnenkort meer hierover. U kunt al kaarten reserveren via: www.grikon.nl; info@grikon.nl
06-22502271

WANDELWEEKEND georganiseerd door de VROUWENBEWEGING.
Evenals voorgaande jaren organiseren we in 2020 ook weer een WANDELWEEKEND. Deze
keer niet in het voorjaar maar pas aan het einde van de zomer, op 12 en 13 SEPTEMBER 2020.
Omdat het broedseizoen van half maart tot half juli is en dan vele paden in de Peel afgesloten
zijn, hopen we in september weer meerdere paden te mogen bewandelen.
Daarom hebben we ook gekozen voor het thema “ PEELS GENIETEN “. We hopen van harte
dat de lopers dan echt kunnen genieten van de rust en schoonheid van de Peel.
Noteer de data al in de agenda!

FANFARE RENANTIA.
Maandag 3 februari
Repetitie van 20.00 tot 22.00u in De Zaal

CARNAVALSDISCO
Een prins, een prinses, een adjudant én een raadslid we hebben het allemaal bij Papparazzi!
Dan mag een carnavalsparty natuurlijk niet ontbreken!
Komen jullie alvast warmdraaien op onze CARNAVALSDISCO!?
Datum: 5 februari
Tijd: 18.30 tot 19.45 uur
Kosten: 2 euro
Voor wie: alle leeftijden!
De avond zal gevuld zijn met gezellige muziek, spellen en een prijsje voor de beste
carnavalsgangmaker!
Opgeven kan tot 3 februari
Groetjes de leiding van SJG Papparazzi
,

VLOOIENMARKT…………
KBO Griendtsveen heeft voor dit jaar weer een vlooienmarkt gepland in het weekend van 4 en 5
april. Hebt U nog spullen staan die U van plan was op te ruimen en die mogelijk nog verkoopbaar
zijn, houd ze nog even vast tot dat weekend. Meer informatie krijgt U t.z.t.

BOMEN ROOIEN
Eenmaal per jaar spreekt de Werkgroep Laanbomen namens de Dorpsraad met de gemeente
om stapje voor stapje uitvoering te geven aan het vastgestelde onderhoudsplan voor de
Laanbomen. In het gesprek van 23 oktober jl. werd afgesproken dat een aantal bomen aan de
noordkant van de Barbarastraat (t.h.v. de nieuwbouw) in december gerooid zou worden vanwege
hun zeer slechte staat. Deze zijn inmiddels gerooid en hiervoor in de plaats komen Zomereiken.
Door een communicatiefout tussen gemeente en aannemer zijn er ook vijf bomen gerooid aan de
zuidkant van de Barbarastraat. Dat was niet de bedoeling omdat er eerst nog een
vleermuizenonderzoek had moeten plaatsvinden. De dorpsraad heeft hier de gemeente over
aangesproken. Verder is er met de gemeente afgesproken om de inwoners voortaan tenminste
twee weken van tevoren te informeren wanneer er gerooid wordt.
Zoals het er nu naar uitziet zullen de overige Amerikaanse eiken in de Barbarastraat eind 2020
worden gerooid. Daarna vindt in dat onverharde deel van de Barbarastraat (tussen de brug bij de
kerk en de kanaal-driesprong) herplanting plaats aan beide kanten van de weg zodat weer een
laanbomenstructuur ontstaat. De bomen komen ca. 15 meter uit elkaar en afwisselend
links/rechts zodat de kronen optimaal licht krijgen en er voldoende ruimte blijft voor de
Bokkenollen-installaties.
Wanneer meer duidelijkheid bestaat over de planning (op zijn vroegst dit najaar) komt de
Dorpsraad hierop terug met meer informatie.
Dorpsraad Griendtsveen.

