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KERKBERICHTEN.
Zaterdag 3 maart:
11.00 uur: Uitvaart van Tonnie Fransen (vervanging: pastoor Louis Verhaag)
Zondag 4 maart:
11.00 uur: H.Mis. Intentie voor Martien van den Eijnden (Kapelaan Terrence Ragel)
VERVANGING:
Er wordt vanuit het pastorale team in Horst geregeld dat we in elk geval tot Pasen ELKE zondag
een H.Mis hebben. DE MISSEN BEGINNEN OM 11.00 UUR.
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 werkdagen bereikbaar van 10.00 tot 12.00uur)

Beste dorpsbewoners,
Afgelopen maandag zijn we bij Ben op bezoek geweest om te horen hoe hij het maakt na twee weken
verblijf bij zijn medebroeders Montfortanen. Hij vertelde dat het hem, naar omstandigheden, goed gaat,
goed verzorgd wordt en tot rust komt. Dat alles helpt mee aan zijn herstel. Hij mist Griendtsveen, de
mensen, Liffey en zijn vrijheid maar beseft tegelijkertijd dat deze rustperiode erg nodig en welkom is.
Ben wilde graag dat we wij lieten weten dat hij aangenaam verrast werd door de vele post die hij ontving
vanuit Griendtsveen. Hij vertelde dat de postbode er zelfs een keer extra voor moest komen aangezien ze
in het kleine plaatsje waar hij nu woont niet gewend zijn aan zulke grote hoeveelheden post!
Het doet hem erg goed dat zoveel mensen met hem meeleven en hem het beste toewensen. Het lukt
hem niet om iedereen persoonlijk te bedanken, daarom vroeg hij om het via deze weg te doen.
Aanstaande maandag wordt zijn pacemaker vernieuwd. Hopelijk verbetert dat zijn conditie en brengt dat
nog meer verlichting. Een hartelijke groet en veel dank van Ben en hij hoopt na zijn herstel iedereen weer
terug te zien in Griendtsveen. Maria en Daan.
(De foto die hier bij zat, is te onduidelijk om goed hier op papier te zetten, hij staat wel op de website en op
facebookpagina van de parochie) ZIE PAGINA 5 VOOR DE FOTO.

FANFARE RENANTIA.
Maandag 5 maart
Repetitie van 20.00 tot 22.00u in De Zaal

DE ZONNEBLOEM
Op woensdag 7 maart is er een gezellige middag in het PETC+ in Hegelsom, met muzikaal
optreden van de Golde Liesjes. Vertrek uit Griendtsveen om 13.15u.

GRIENDTSVEENS UITSPANNING.
Vrijdag 2 maart is onze jaarlijkse ledenvergadering aanvang 20.00 uur.
Iedereen wordt verwacht. Wanneer je echt niet kunt komen dan afmelden bij een van de bestuursleden.
Dan nog even een overzicht voor de maand Maart:
Zondag
11
7e AW te EHS Venlo aanvang 10.00 uur.
Zaterdag
17
Veteranendag bij t’Trefpunt in Tienray aanvang 13.30 uur.
Zondag
18
5e WST aanvang 10.00 uur.
Zaterdag
24
Toernooi te Bakel aanvang 18.00 uur.?

TURFJES.
Wie heeft er plaats voor de lieve poes van mijn vader. Omdat deze geen thuis meer heeft na zijn
plotselinge overlijden. Poes is nu bij ons in huis maar helaas gaat dat niet goed met onze
honden. Poes is 2 jaar oud, voorzien van alle entingen en op zijn tijd speels maar ligt ook graag
in t zonnetje te luieren. T is een gezellige huiskat. Liefst een plaatsje zonder honden. André en
Conny Peters 0612675440

Eetplein
g

Griendtsveen
Lekker samen eten voor iedereen

Het volgende eetpunt in Griendtsveen is woensdag 7 maart en u bent van harte welkom!
U bent welkom bij de zaal, tussen 11.45 uur en 12.00 uur wordt u verwacht. Vanaf 12.00 uur wordt een heerlijk warm diner
voor u en uw plaatsgenoten geserveerd. Dit alles voor slechts € 10,00 exclusief de consumpties.
Wilt u deelnemen aan het eetpunt dan kunt u zich aanmelden tot maandag 5 maart 9u. U bent van harte welkom om een
keertje deel te nemen zodat u een eerste indruk krijgt. Aan het einde van uw eerste eetpunt besluit u of u vaker wil
deelnemen.
Heeft u vragen, interesse of wilt u zich

aanmelden of afmelden (vóór maandag 5 maart 9.00u)
dan kunt u contact opnemen met Joke Steeghs telefoonnummer 0493 529266 of Nelly v.d. Zanden telefoonnummer 0493 529346.
Mag ook via de email: jmjsteeghs@onsbrabantnet.nl
Eetplein Griendtsveen wordt georganiseerd door KBO Griendtsveen
Contactadres kbo@griendtsveen.org

Op maandag 19 maart wordt de JAARVERGADERING
gehouden in de Zaal. Dit is een week later dan in het
programma staat. We hopen dat zoveel mogelijk leden
aanwezig kunnen zijn.
Twee jaar geleden is voor de laatste keer een
VLOOIENMARKT gehouden. De KBO wil deze ook dit jaar weer organiseren en wel in het
weekend van 21 en 22 april. Wilt U deze datum in uw agenda vrijhouden.

DORPSRAAD GRIENDTSVEEN: NATIONALE SCHOONMAAKDAG.
Ook dit jaar willen we ons dorp weer schoonmaken. Op zaterdag 24 maart is de nationale
Schoonmaakdag. Dan halen we de vuilprikkers weer tevoorschijn. Hebt U dan tijd om ons te
helpen houdt deze morgen dan vrij.

VROUWENBEWEGING.
Woensdagavond 7 maart vertrekken we om 19.15uur bij de kerk. We gaan met auto’s naar het theater in
Venray. Kom op tijd! Het bestuur wenst iedereen een heel gezellige avond toe.
Dames denken jullie ook nog aan het inleveren van de hulplijst voor het wandelweekend tot 4 maart
uiterlijk. We hebben jullie hulp hard nodig, ook van degene die de lijst later hebben gekregen!

BOERENBRUIDSPAAR.
En dan is het ineens alweer ruim 2 weken geleden...
De pakken en jurken weer gewassen en gestreken, het boeketje hangt te drogen, en de
snabbeltjes uit de cadeaus zijn aangebroken....Carnaval 2018.
Voor ons als Boerenbruidspaar eentje om NOOIT te vergeten! We hebben er ontzettend van
genoten en zijn ook erg dankbaar voor de opkomst met de ceremonie en het mooie feestje wat
we s'avonds hebben gebouwd. We hopen dat we het hoofdstukje Boerenbruiloft weer een
kickstart hebben kunnen geven in ons mooie Griendtsveen! Op naar volgend jaar!
Het (ex-) Boerenbruidspaar,
Frank & Diana

KINDERVAKANTIEWERK: Beste mensen,
Ook dit jaar wordt door de Rabobank de Rabobank
Clubkas Campagne weer georganiseerd. Leden van
Rabobank Peelland Zuid kunnen een stem uitbrengen op
Kindervakantiewerk Griendtsveen. Op deze manier
kunnen we voor iets extra's sparen dat ten goede komt
aan de club. Om je stem te mogen uitbrengen dien je lid
te zijn van Rabobank Peelland Zuid. Het alleen bezitten
van een Rabobankrekening is niet voldoende. We zijn
iedereen dankbaar die de afgelopen jaar een stem heeft uitgebracht op KVW. We hopen dit jaar
met jullie steun, deze campagne succesvol te maken. Met vriendelijke groet, bestuur KVW

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN
PROGRAMMA
zaterdag 3 maart
zaterdag 3 maart
zondag 4 maart
zondag 4 maart
zondag 4 maart

SV H'veen/G'veen JO8-1G
SV H'veen/G'veen JO11-1G
SV H'veen/G'veen 3
SV H'veen/G'veen 1
Helden 4

Sportclub Irene JO8-3
Grashoek JO11-2
RKSVO 6
Deurne 6
SV H'veen/G'veen 2

09:00
11:00
10:00
11:00
12:30

uur
uur
uur
uur
uur

DART TOERNOOI
Op vrijdag 9 maart om 19.00 uur organiseert de ontspanningscommissie weer een dart toernooi in de
kantine van Sportpark de Stikker. Inschrijfgeld € 7,50 is het prijzengeld.
Opgeven kan bij Roy Crommentuijn (roycrommentuyn@hotmail.com) , 06-36425516 bellen/appen.

Gezamenlijke Nationale
Werk groep:
Henny Keijsers , Meester ter Voertstraat 33, tel. 529366
Antoinette Koolen, In de Paardestal 2, tel. 06-29995495
Esther Rongen, Hoefnagelsplein 5, tel. 529373

Collectes Griendtsveen
Beste inwoners,
Vorig jaar zijn we gestart met de gezamenlijke collecte voor diverse goede doelen.
Ook dit jaar zullen we in week 15 deze collecte weer gaan houden.
Middels dit bericht willen wij graag een oproep doen voor nieuwe collectanten.
Wie wil onze groep versterken en in week 15 samen met een van onze collectanten meelopen?
Aanmelden kan t/m week 11 bij de werkgroep.
Op dit moment collecteren we in Griendtsveen voor het Epilepsiefonds, KWF Kankerbestrijding,
Longfonds, de Hartstichting, Nierstichting, Spierfonds en Amnesty International. Maar er zijn nog meer
goede doelen die landelijk een collecte houden, zoals bijv. Jantje Beton, Rode Kruis, Fonds, Maag Lever
Darm Stichting en de Hersenstichting.
Mocht u zich als contactpersoon voor een van deze goede doelen willen inzetten, en aansluiten bij de
gezamenlijke collecte, neemt u dan t/m week 11 contact op met Henny Keijzers of Esther Rongen.
Namens de organisatie, Antoinette Koolen .

Open Dag Hof te Berkel
In het kader van de landelijke week van Zorg en Welzijn zet zorglocatie Hof te Berkel in
Horst op zaterdag 17 maart 2018 haar deuren open voor belangstellenden.
In Hof te Berkel is het gezondheidscentrum geopend voor het publiek. Hier wordt onder andere
een filmpje getoond om mensen een goede indruk te geven over hoe het reilt en zeilt in een
groepswoning. Ook is de tuin bij een groepswoning voor mensen met dementie geopend. Er zijn
diverse mensen aanwezig om informatie te geven.
De nadruk van de open dag ligt bij het werken bij De Zorggroep en dan in het bijzonder bij Hof te
Berkel. Er is veel aandacht voor hoe het is om te werken met mensen met dementie. Ook is er
informatie over opleidingen en vrijwilligerswerk. Ter plaatse kunnen belangstellenden zien wat de
mogelijkheden zijn binnen De Zorggroep.
Belangstellenden kunnen in Hof te Berkel terecht van 11.00 – 16.00 uur. Aanmelden is niet
nodig; iedereen is van harte welkom!
Stemwijzer online voor gemeenteraadsverkiezingen Horst aan de Maas
Vanaf vandaag staat de stemwijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s. online voor de kiezers
in Horst aan de Maas. Het invullen van de stemwijzer op horstaandemaas.mijnstem.nl ondersteunt bij het
bepalen welke partij het best bij de opvatting van de kiezer past.
Verkiezingen 21 maart
Op woensdag 21 maart a.s. vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In gemeente Horst aan de Maas doen 6
politieke partijen mee: CDA, SP, Essentie, PvdA, D66/GroenLinks en VVD. Ook kan er die dag een stem uitgebracht
worden voor het raadgevend referendum over de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Meer informatie
over beide onderwerpen staat op www.horstaandemaas.nl/verkiezingen

Foto BEN FAAS. (ALLEEN DIGITALE VERSIE)

