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KERKBERICHTEN.
Zondag 11 maart: Vierde Zondag van de Vasten.
11.00 uur: H.Mis. (Kapelaan Marcin Frątczak)
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)

VASTENAKTIE.
Het is inmiddels alweer halfvasten. Tijd om ook in onze parochie aandacht te gaan besteden aan
de Vastenaktie. Evenals vorig jaar zullen we een bus achter in de kerk zetten voor uw giften.
Het goede doel van dit jaar sluit ook weer aan bij Helpende Handen, het project van het Dendron
College in Horst. Sinds enkele jaren werkt de vastenactiewerkgroep van de federaties Horst-Sevenum en
Maasdorpen samen met het Dendron College voor het goede doelen project Helpende Handen India.
Steven Vidyaakar (1953) is de initiatiefnemer van het project Stichting Udavum Karangal. Steven houdt
zich nauwkeurig aan de nationale en regionale wetgeving. Dit is een vereiste om een project goed te
keuren. Udavum Karangal is dan ook een gedegen NGO (niet-gouvernementele organisatie).
Huidige situatie
Vorig jaar hebben de mensen uit onze parochies het door hun bijdragen mede mogelijk gemaakt dat er
twee verpleegafdelingen voor ‘moeder en kind’ en een kraamafdeling in het HH ziekenhuis in Tiruverkadu
zijn ingericht voor in crisis geraakte, kansarme, zeer kwetsbare zwangere vrouwen met een psychiatrische
ziekte en/of een verstandelijke beperking en voor hun kinderen.
Gewenste situatie
In dit ziekenhuis wil men nu ook fysiotherapie en activeringstherapie gaan aanbieden voor kinderen die
opgevangen worden door Helpende Handen en ook voor kansarme kinderen die in de omgeving wonen,
zowel lichamelijk gehandicapte kinderen als kinderen met een verstandelijke beperking.
Maken wij dit mogelijk door ons HART te laten spreken? Onze hulp is HARD nodig. Van HARTE
bevelen we daarom dit project bij u aan. Een gift kunt u overmaken op rekeningnummer NL62 RABO
0304487953 ten name van Dendron HH met vermelding van ‘vastenproject 2018’.
Zoals al vele jaren ondersteunt Wilde Ganzen ook deze keer dit bijzondere project met een extra premie.

GRIENDTSVEENS UITSPANNING.
Zondag 11 maart is er de 7e AW te EHS Venlo.
Aanvang 10.00 uur. Vervoer en vertrek wordt onderling geregeld.

OPROEP: Wie helpt er a.s. zaterdag 10 maart mee om ons bosje “Het Vogelparadijs” te
fatsoeneren. Aanvang 14.00 uur vanaf ingang speeltuin. Bij voorbaat dank, Franca Poels.

FANFARE RENANTIA.
Zaterdag 10 maart ophalen oud papier
Hiervoor worden de volgende personen om 9.15u bij Helenaveenseweg 64 verwacht:
Marion Holtackers en Joop Eltink
Maandag 12 maart
Repetitie van 20.00 tot 22.00u in De Zaal
Inzameling oud papier
A.s. zaterdag komen enkele leden huis aan huis oud papier ophalen met de kraakwagen. Wilt u
dit, goed gebundeld of in een doos en hanteerbaar voor 1 persoon, vóór 9.00u aan de weg
zetten? Hartelijk dank alvast voor uw bijdrage!

VROUWENBEWEGING.
Zoals u vorige week hebt kunnen lezen op de extra pagina in het mededelingenblad is op ZATERDAG 17
en ZONDAG 18 maart weer het WANDELWEEKEND.
“ OP GEZONDE VOET “ door de PEEL of door ons DORP met onderweg heerlijke GEZONDE soepen en
gebak, voor kleine prijsjes, te koop.
Bij het inschrijven in de ZAAL start de wandeling al met een gratis GEZONDE HAP!
In de ZAAL is ook een FOTOTENTOONSTELLING van het SCHOENEN kunstproject te bekijken.
Daar hangen de foto’s waarmee de hele opbouw van het project te zien is.
Van oude schoenen, via knutselmaterialen en papier maché naar prachtig geschilderde kunstwerken.
U kunt ook op lijsten aangeven als u graag foto’s wilt bijbestellen.
Dan zijn onderweg bij de BRUGGEN de SCHITTERENDE “ KUNST SCHOENEN “ van onze kinderen te
bewonderen.
Wij hopen dat ook weer velen uit Griendtsveen ons initiatief van harte zullen steunen.
Op TV REINDONK zal bij STUDIO 2B van dinsdag 13 t/m zaterdag 17 maart aandacht worden geschonken
aan het wandelweekend. Daar zullen a.s. maandag opnames voor worden gemaakt. Ook zal het op de
website en Facebook worden geplaatst met de vraag om dat vele malen te delen!

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN
PROGRAMMA
zaterdag 10 maart
zaterdag 10 maart
zaterdag 10 maart
zondag 11 maart
zondag 11 maart

Helden JO11-4G
Helden JO8-1
Someren JO7-1/2
SV H'veen/G'veen 3
Blerick 5

SV H'veen/G'veen JO11-1G
SV H'veen/G'veen JO8-1G
SV H'veen/G'veen JO7-1
Koningslust 3
SV H'veen/G'veen 2

09:00
10:45
14:30
10:00
11:00

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.

TONEELVERENIGING GRIKON
Beste toneelliefhebbers,
Op 6-7-8 en 9 april a.s. spelen we voor u onze nieuwe voorstelling “De Sponsorloop”.
We hebben flink getraind en het wordt een zeer sportieve voorstelling.
De Sponsorloop en een vrije bewerking van de succesvolle film “De Marathon” uit 2012
Het theaterstuk geeft een inkijk in het dagelijkse wel en wee van het kleine buurthuis van Dina.
De zaken gaan echter niet al te best en Dina’s vriendinnen en trouwe werknemers Carla, Emma
en Bea komen erachter dat Dina een wel heel grote belastingschuld voor hen achterhoudt.
Het viertal komt op het lumineuze idee mee te doen aan een marathon om zo het buurthuis van
de ondergang te redden. Voor de vriendinnen staat er met de voorbereidingen op deze
prestigieuze loop en het redden van het buurthuis nog veel meer op het spel dan alleen het halen
van de finish...
We zien u graag bij een van onze voorstellingen! Er kan al gereserveerd worden!
Info en reserveren: www.grikon.nl info@grikon.nl 06-22502271

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE WEER VAN START
Ja, je leest het goed … de Clubkas Campagne gaat weer van start. De campagne is vervroegd van het
najaar naar het voorjaar van 2018. De reden hiervoor is dat de Limburgse Rabobanken de campagneperiode op elkaar hebben afgestemd.
Planning:
• Inschrijfperiode voor verenigingen en stichtingen: woensdag 14 maart t/m maandag 23 april
• Stemperiode door leden van Rabobank Horst Venray: dinsdag 8 mei t/m woensdag 23 mei
Wie per 15 maart lid is mag stemmen. Nog geen lid? Regel het gemakkelijk online via
Rabobank.nl/horstvenray en zoek op ‘lid’
• Finale-avond: donderdag 14 juni in Schouwburg Venray
In maart ontvangen de clubs een mail, zodat ze zich direct kunnen inschrijven.
Via onze website Rabobank.nl/horstvenray houden we je op de hoogte.

KOM LANGS EN GA MET ONS IN GESPREK IN GRIENDTSVEEN
Beste inwoner van Griendtsveen
Zoals u wellicht weet zijn op 21 maart de gemeenteraadsverkiezingen. Gaat u stemmen? Wat
vindt u belangrijk voor Griendtsveen? Bij het Meetingpoint ga ik samen met collega’s uit de
politiek met u in gesprek om te horen waar vooral aandacht voor moet zijn in de gemeente Horst
aan de Maas. Uiteraard hebben wij ons verkiezingsprogramma, maar staat daar ook in benoemd
wat u belangrijk vindt voor Griendtsveen?
Daarom nodigen wij u uit om met ons in gesprek te gaan.
Op zaterdag 10 maart en op zondag 18 maart staan wij met ons Meetingpoint in Griendtsveen
om informatie op te halen over wat u als inwoner van Griendtsveen, belangrijk vindt voor het
dorp. Kom dus langs op 10 maart van 10.00-12.00 uur bij het Meetingpoint bij de brug voor de
kerk of zondag 18 maart van 09.00-11.00 uur bij de zaal.
Ik hoop u daar te ontmoeten! Ans Coppus Griendtsveen

EXTREME KRUISWEG.
Vanuit de Sint Lambertuskerk in Horst wordt op vrijdag 23 maart een extreme kruisweg
georganiseerd. Een tocht langs verschillende kruisen, kapellen en kerken van de kerkdorpen van
Horst aan de Maas. De tocht van 21 kilometer leidt de deelnemers langs 14 plaatsen, variërend van
kruisen en kapellen tot kerken in Horst aan de Maas. Er rijden tijdens de tocht auto’s rond, die mocht het
nodig zijn mensen ophalen en terugbrengen naar Horst. De avond begint om 18.30 uur met de H. Mis in
de Lambertuskerk in Horst. Na de mis, rond 19.00 uur, gaat de tocht van start. Het is de bedoeling dat de
tocht in kleine groepjes of alleen in stilte wordt gelopen. Iedereen krijgt een plattegrond, routebeschrijving
en de teksten van de veertien staties mee. Halverwege de tocht is er koffie met cake en aan het einde, bij
de terugkomst in Horst, staan broodjes en soep klaar. Aanmelden voor de tocht kan tot 9 maart
via freddyenmarielle@home.nl

