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KERKBERICHTEN.
Zondag 14 april: Palmzondag met palmwijding.
11.00 uur: H. Mis met ondersteuning van zanggroep Just4fun uit Liessel.
Intentie voor Martien van Gestel.
12.30 uur: Doopsel van Lynn Luttikhold.
Met Pasen hebben we alleen op MAANDAG 22 APRIL om 11.00 uur een H.Mis.
Om in het 14 dagen ritme te blijven is de volgende mis daarna op 28 april.
Just4Fun is een enthousiaste zanggroep met 5 zangeressen en 2 gitaristen, ontstaan uit de voormalige
"Stonesingers". De groep zingt voor elk wat wils. Het plezier dat iedereen beleeft aan het samen muziek
maken is zeker ook te zien wanneer wij een optreden verzorgen. De optredens worden verzorgd voor
verzorgingsinstellingen, kerst- en communie vieringen, feestelijke gelegenheden en wie ons graag horen wil.
Check ons repertoire.In de beginperiode bestond het repertoire vooral uit nummers voor de Carnavalsmis.
Inmiddels hebben we dit uitgebreid met nummers uit de oude doos en nu ook (actuelere) popsongs.
De begeleiding tijdens onze optredens wordt verzorgd door twee gitaristen die er voor zorgen dat elk optreden
een swingend geheel wordt. Wanneer Just4Fun een concert geeft is dat altijd een feest voor het oor.

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)

DE ZONNEBLOEM
Op woensdag 17 april gaan de gasten van de Zonnebloemafdeling Horst op bezoek bij “het
Brouwershuis” in Broekhuizen; ze kunnen daar een wandelingetje maken of gewoon gezellig
buurten met lotgenoten.
Vertrek uit Griendtsveen om 13.15u, rond 17u weer terug.

FANFARE RENANTIA.
Zaterdag 13 april ophalen oud papier
Hiervoor worden de volgende personen om 9.15u bij Helenaveenseweg 64 verwacht:
Marion en Martien.
Maandag 15 april
Repetitie van 20.00-22.00u 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!

SFEERVERLICHTING BRUG KERK: DEMO-OPSTELLING.
De afgelopen jaren is de brug bij de kerk tijdens de kerstperiode versiert met kerstsfeerverlichting. Het
voornemen is, nu de huidige kerstverlichting aan vervanging toe is, te komen tot een structurelere
oplossing hiervoor.
Er is een werkgroep geformeerd die is gaan bekijken of er mogelijkheden zijn om een meer professionele
installatie te plaatsen die dan ook de mogelijkheid geeft de brug het hele jaar door aan te lichten die
aansluit bij de verlichting van de kerk. Deze verlichting kan gekoppeld worden aan de straatverlichting of
aan de verlichting van de kerk, maar het is ook mogelijk deze afzonderlijk in te stellen.
Doelstelling is wat meer sfeer te creëren waarbij de brug als kenmerk van Griendtsveen een middelpunt
kan zijn. Vorenstaande is door de werkgroep voorgelegd aan de Dorpsraad waarbij gevraagd is
financiering mogelijk is vanuit de prioriteitsgelden.
De Dorpsraad staat niet negatief tegenover dit voorstel maar heeft de werkgroep verzocht om een
demoavond te organiseren voor de inwoners. Op deze wijze kunnen zij zich een beeld vormen van de
verlichting van de brug, of dit een meerwaarde heeft voor de Griendtsveen en of dit als storend wordt
ervaren voor de inwoners in de nabije omgeving van de brug.
Om deze reden zal er op 16 april a.s. om 20.30 uur een demo zijn van het aanlichten van de brug
zodat eenieder de mogelijkheid heeft om dit te komen bekijken.
Tevens kunnen er vragen gesteld worden welke door de leverancier of leden van de werkgroep worden
beantwoord. Na deze demo zal de verlichting van de brug geagendeerd worden in de eerstvolgende
vergadering van de Dorpsraad waar de inwoners de gelegenheid hebben te reageren op de voorgenomen
plannen en of daarvoor voldoende draagvlak is in het dorp. Vorenstaande is de eerste fase.
Indien de Dorpsraad kan instemmen met het plan kunnen de volgende stappen gezet worden.
Dit houdt in:
• Instemming gemeente voor budget uit de prioriteitsgelden alsmede budgetdekking voor de
jaarlijkse kosten;
• Vergunningaanvraag bij de gemeente;
• Instemming Waterschap Limburg;
Wij hopen als werkgroep dat er voldoende draagvlak is binnen de gemeenschap Griendtsveen om dit
project te kunnen realiseren dat bijdraagt aan een mooier dorp met een verlichte brug als uithangbord
van Griendtsveen. Wij hopen u op 16 april om 20.30 uur te mogen ontmoeten bij de brug.
Alvast vriendelijk bedankt, Dorpsraad Griendtsveen,
Werkgroep verlichting brug, Bennie van Limbeek; Louis Baltussen Arno van Mullekom, Paul Vossen.

ZESKAMP KVW GRIENDTSVEEN
De aanmeldformulieren zijn inmiddels de deur uit, en wij zijn weer
ons best aan het doen om er een mooie zeskamp van te maken.
Maar wij krijgen dit niet geregeld zonder mensen die ons willen
helpen. Daarom vragen wij mensen die ons willen helpen met de
6-kamp op zaterdag 25 mei. Wil je helpen laat het ons dan even weten.
Dit kan via onderstaand opgavestrookje graag inleveren bij Merel Kanters Hoefnagelsplein 10.
Of even een berichtje naar: Merel Kanters 06-83033915.
Graag zo spoedig mogelijk aanmelden.
Alvast bedankt namens bestuur kindervakantiewerk.

Ik zou graag willen helpen met de zeskamp;
Naam:_______________________________

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN
PROGRAMMA
za 13 apr. 09:00
za 13 apr. 11:00
za 13 apr. 17:00
zo 14 apr. 10:30

uur
uur
uur
uur

H'veen-G'veen JO8-1G
H'veen-G'veen JO10-1
VV Excellent Veteranen
MVC'19 6

UITSLAGEN
za 6 apr. MVC'19 JO10-3G
za 6 apr. RKMSV JO8-1
za 6 apr. H'veen-G'veen Veteranen
zo 7 apr. H'veen-G'veen 1

-

-

SV Someren JO8-3
SVC 2000 JO10-2
H'veen-G'veen Veteranen
H'veen-G'veen 1

H'veen-G'veen JO10-1
H'veen-G'veen JO8-1G
Milheezer Boys Veteranen
Panningen 5

3-2
20 - 1
2-2
3-0

TURFWANDELINGEN.
Wat een fantastische opening op 31 maart en wat een super turfwandelweekend op 6 en 7 april.
Alleen maar complimenten !!
Zeker voor de opening, waar vooral de Fam. van de Griendt, ontzettend van genoten had.
Zij hebben dat, door vele mails, volop aan de organisatie laten horen. Heel erg mooi.
Met onze oudste inwoner, die ook in Griendtsveen geboren is, Ben van Meijel, de mooie fanfareklanken
en een belleblaas spektakel werd de opening extra glans gegeven.
Ook op 6 en 7 april kwamen er zeer vele positieve opmerkingen.
Prachtige routes, heerlijke soepen en gebak , indrukwekkende TURF tentoonstelling, erg mooie film en
natuurlijk schitterend weer. Vooral de FOTO TURFROUTE was een geweldig succes.
De film van Arie Stas die afgelopen weekend ook nog in de Zaal gedraaid werd, is door zeer velen
bekeken en ook daar waren de complimenten volop. Een zeer professionele en erg interessante film.
De TURF tentoonstelling van de kinderen in de kerk werd ook zeer druk bezocht en iedereen was vol lof
over dit project.
De kinderen hadden er met veel plezier maar ook erg hard voor gewerkt en het resultaat mocht er zijn.
Geweldig natuurlijk om als organisatie zo vele mooie reacties te krijgen, maar zulke evenementen slagen
alleen met ontzettend veel hulp. De hulp van de werkgroep Horst aan de Maas 800 en vooral de dames
van de Vrouwenbeweging en hun mannen was perfect. De inzet van iedereen was GEWELDIG!
Daarom een extra DANK JE WEL voor ALLEN of je nu gemusiceerd, gekookt, gebakken of op, wat voor
een manier dan ook, geholpen hebt, het was SUPER!
De dames die hun schalen, bakvormen etc. nog niet terug hebben, kunnen die deze week bij Jannij
Buijtenweg terug halen, graag even bellen 529285.

Bloemen actie
Hallo allemaal,
Het is weer voorjaar dus tijd voor
een vrolijk Paasbloemetje!!!

Daarom kunt u ons vrijdag 19 april
vanaf 17.30 uur met tulpen en gerbera’s bij u verwachten.
We hopen u dan thuis te treffen zodat we leuke dingen
met de jeugd van Griendtsveen kunnen blijven
organiseren.

Graag tot ziens bij jullie aan de deur.
Groetjes het bestuur kindervakantiewerk,
Ps. Heeft u al gestemd voor de Rabo clubkas campagne
ook daar worden we erg blij van!!!
Stem KVW Griendtsveen het kan nog tot 30 april.
Al vast bedankt.

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

SAMEN UIT BUS.
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zondag
Dinsdag

23
24
25
26
28
30

apr
apr
apr
apr
apr
apr

09:00-13:00 uur
12:30-18:00 uur
10:30-15:30 uur
10:00-17:00 uur
13:00-17:30 uur
09:00-13:00 uur

Markt Horst
Limburgs Museum, Venlo
Lunchen bij Sur Meuse, Blerick
Winkelen in Geldern
Koffiedrinken in Horst-centrum
Markt Horst

Voor meer informatie:
Telefoon: 06 48566699 Iedere maandag en donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur
Telefoon b.g.g.: 06 48566838 Iedere maandag en donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur

