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GRIENDTSVEEN SCHOON.
Alle vrijwilligers hartelijk dank voor jullie deelname bij onze jaarlijkse schoonmaakactie. Het
resultaat hebt U het afgelopen weekend kunnen zien en ook op facebook hebben we nog een
foto gezet. Iedereen die regelmatig zwerfvuil inzamelt kan zich ook aanmelden via de volgende
link van de gemeente: https://www.horstaandemaas.nl/zwerfafval-opruimen.
Dan komt U ook in aanmerking voor gratis materialen om het afval op te ruimen.

KERKBERICHTEN.
Zondag 28 maart: Palmzondag.
Op Palmzondag herdenkt de kerk de intocht van Jezus in
Jeruzalem. Hoe hij op een ezel de stad binnen ging en werd
toegejuicht met Palmtakken.
11.00 uur: H.Mis. Intentie voor fam. Van Mullekom – Arts.
Tijdens de mis worden de palmtakjes gewijd en zullen ook na de
H.Mis beschikbaar zijn om af te halen achter in de kerk.

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)

TENTOONSTELLING IN DE KERK.
De kinderen van groep 7 en 8 hebben vorige week in de kerk tekeningen gemaakt. Het onderwerp was:
glas in lood. Ze waren vrij in de verwerking dus het zijn niet alleen maar “kerkelijke” tekeningen
geworden. Deze tekeningen hangen tijdens de Palmzondag en met Pasen in de kerk. U kunt deze tijdens
de H.Missen en na de missen wanneer de kerk open is komen bekijken. Natuurlijk niet allemaal tegelijk,
dat kan met de huidige corona-maatregelen niet. Dus houd rekening met elkaar.

KERKPOETSEN.
A.s. maandag 29 maart is het weer kerkpoetsen zodat met Pasen onze kerk er weer verzorgt uit
ziet. Degene die aan de beurt zijn worden om 9 00 u. verwacht.

TURFJES:
TE KOOP wegens omstandigheden: Bankstel,
2 ½ en 2 zits, kleur bruin, stoffen, 2 jaar oud.
M.v.d. Beuken, tel. 06-12945595.

Bloemen actie
Hallo allemaal,
Wat is het lang geleden en wat hebben we er weer zin
in om samen met de jeugd van Griendtsveen leuke
dingen te gaan doen.
Daarom kunt u ons vrijdag 2 april
vanaf 17.30 uur met tulpen en gerbera’s bij u verwachten.
We hopen u dan thuis te treffen zodat we leuke dingen
kunnen blijven organiseren.
Graag tot ziens bij jullie aan de deur.
Groetjes het bestuur kindervakantiewerk,

Op kraamvisite in de natuur
Het voorjaar is weer van start gegaan, ook in Nationaal Park de Groote Peel. De natuur ontwaakt en de vogels zijn
alweer volop aan het fluiten. Het broedseizoen is begonnen! Van 15 maart tot 15 juli zijn de vogels druk in de weer
om een nestje te bouwen en eieren uit te broeden. In deze periode zijn vogels en andere dieren extra kwetsbaar.
Het is daarom belangrijk tijdens een bezoek aan de natuur om je aan de regels te houden, zoals het aanlijnen van je
hond. Staatsbosbeheer vraagt samen met het Goois Natuurreservaat, LandschappenNL en Natuurmonumenten
aandacht hiervoor via #kraamkamernatuur.
Op kraamvisite in de natuur
Het hele voorjaar zijn bezoekers in feite op kraamvisite in de natuur, het leefgebied van vele broedende, parende
en barende dieren. Rust is dan extra belangrijk. Staatsbosbeheer vraagt iedereen dan ook respectvol met de
kraamkamers om te gaan: blijf op de paden, honden aan de lijn, en laat geen afval achter.
Paniek en verstoring
Als bezoekers zich niet aan de regels houden, kunnen ze –onbewust – de natuur verstoren. Dat kan in het ergste
geval leiden tot sterfte van dieren. Het wandelen buiten de paden of een loslopende hond kan de dieren wegjagen.
Een broedende vogel die keer op keer moet opvliegen omdat mensen of honden vlak langs zijn nest lopen, houdt
zijn eieren niet warm. De kuikens sterven dan in het ei. En geursporen die honden nalaten zorgen voor een
langdurigere verstoring van vogels en andere dieren.
Honden aan de lijn, dat vinden wij fijn!
Op zondag 14 maart vroeg Staatsbosbeheer in Nationaal Park de Groote Peel aandacht voor het broedseizoen en
de openstellingsregels. Honden die netjes aangelijnd waren kregen een hondenkoekje, de baasjes ontvingen een
complimentje. Op een enkeling na was elke hond aangelijnd. Boswachter Lieke: “Fijn om met bezoekers in gesprek
te gaan, over hoe zij extra rekening kunnen houden met de natuur in het broedseizoen. De actie werd erg positief
ontvangen!”. Op zondag werd er slechts een waarschuwing afgegeven aan bezoekers die zich niet aan de regels
hielden, maar een boete voor een loslopende hond kost je bijna €100. Als de hond dan ook een dier achterna zit,
kan de boete oplopen tot wel €400.
Geniet van de natuur, maar houd je aan de regels
Staatsbosbeheer vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van de natuur. We vragen
iedereen om de vogels en andere dieren in het voorjaar extra rust te gunnen. Iedereen is welkom in de natuur,
maar moet zich wel aan de regels houden. Zo blijft het voor iedereen leuk!

