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ATTENTIE: AED BIJ DE MORGENSTOND.
De AED die bij de Morgenstond hangt, is tijdelijk IN HET CAFE. In noodsituaties is Gerold
bereikbaar op tel. 06-51216084.

KERKBERICHTEN.
Zondag 14 mei: Moederdag en….
10:30 uur: Viering van de Eerste H. Communie. Intentie voor Frans Kanters de opa van Elke
en voor Leo Spreeuwenberg de opa van Leonieke.
Misdienaars: Marloes en Sjors.

Op dinsdag 16 mei gaan we op bedevaart naar de kapel
van O.L.Vrouw van Genooy. Daarna drinken we koffie in de
Genuujerie. (De Genuujerie is een onderdeel van Dichterbij. In
de Genuujerie helpen en bedienen mensen met een
verstandelijke handicap.) De Kapel van Genooy is in Venlo,
gemakkelijk bereikbaar vanaf de A67. We zullen voor een
routebeschrijving zorgen. We verzamelen om 13.15 uur bij de kerk in Griendtsveen.
In verband met organisatie van vervoer (auto’s) van tevoren opgeven, uiterlijk
zondag 14 mei bij Ton (tel 06-21513560) of per mail: kbo@griendtsveen.org.
➢ Kosten: €6,00 per persoon. In 2011 is de KBO voor de laatste keer in Genooy geweest.

➢

VROUWENBEWEGING
Beste Dames,
Op 19 mei is het dan zover, we gaan naar de Oranjerie in Roermond voor de voorstelling: Pink
Floyd Sound. De Bus vertrekt vanaf het Gemeenschapshuis om 18.30 uur.
Willen diegene die zich hebben opgegeven zorgen op tijd aanwezig te zijn.
Na afloop van de voorstelling gaan we rond 23.00 uur weer vertrekken vanuit Roermond.
We wensen iedereen veel plezier bij dit leuke uitstapje. Het Bestuur.

DE ZONNEBLOEM
Maandagmiddag 15 mei gaan we op excursie naar Zorgboerderij Wieneshof.
Vertrek uit Griendtsveen 13.30u.

NATIONALE LOTERIJ VAN DE ZONNEBLOEM
In de komende week (15 t/m 19 mei) komen vrijwilligers van De Zonnebloem bij U aan de deur
om loten te verkopen van de Nationale Zonnebloemloterij. De opbrengst van de loterij komt ten
goede aan het werk van De Zonnebloem, zowel nationaal als lokaal. Mocht U niet thuis zijn en
toch loten willen kopen, dan kunt U alsnog terecht bij: Joke Steeghs Meester ter Voertstraat 6
(tel 529266).
De loten kosten 2€.

FANFARE RENANTIA.
Zaterdag 13 mei ophalen oud papier
Hiervoor worden de volgende personen om 9.15u bij Helenaveenseweg 64 verwacht:
Noud v Mullekom en Antoinette Koolen.
Zondag 14 mei opluisteren 1e H.Communiemis
Alle leden svp om 10.00u klaarzitten (op het koor). Graag op tijd aanwezig zijn voor het inspelen
en afstemmen.
Maandag 15 mei:
Wekelijkse repetitie van 20-22u 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!

GRIENDTSVEENS UITSPANNING.
De wedstrijd op 14 mei voor het Wim Spreeuwenberg Toernooi gaat niet door omdat het dan
Moederdag is. Deze wedstrijd gaat naar zondag 11 juni. De handboogruimte is zondag gesloten.

INFO ST HELENAVEEN / GRIENDTSVEEN
UITSLAGEN
zaterdag 6 mei
zaterdag 6 mei
zaterdag 6 mei
zondag 7 mei
zondag 7 mei
zondag 7 mei
zondag 7 mei

Rood Wit'62 JO11-6
SSE JO9-3G
MULO JO13-6
ST H'veen/G'veen 3
Milheezer Boys 4
RKMSV 3
ST H'veen/G'veen 1

ST H'veen/G'veen JO11-1G
ST H'veen/G'veen JO9-1G
ST H'veen/G'veen JO13-1G
Blerick 7
ST H'veen/G'veen 4
ST H'veen/G'veen 2
Koningslust 1
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PROGRAMMA
zaterdag 13 mei
zaterdag 13 mei
zondag 14 mei
zondag 14 mei
zondag 14 mei
zondag 14 mei

ST H'veen/G'veen JO9-1G
ST H'veen/G'veen JO13-1G
ST H'veen/G'veen 4
ST H'veen/G'veen 2
Neerkandia 4
S.V. Lottum 1

ZSV JO9-5
SJVV JO13-2G
ZSV 6
TSC'04 3
ST H'veen/G'veen 3
ST H'veen/G'veen 1

09:00
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10:00
11:00
11:00
14:30
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HELENAVEEN/GRIENDTSVEEN 4 KAMPIOEN!!
Na een welverdiende 9 - 0 overwinning tegen Milheeze Boys 4 is Helenaveen/Griendtsveen 4 op zondag 7
mei kampioen geworden. Ze staan ongeslagen bovenaan en kunnen niet meer worden ingehaald.
GEFELICITEERD !!!!
AFSCHEIDSFEEST/REÜNIE RKSV GRIENDTSVEEN

Voor het organiseren van het afscheidsfeest/reünie is het belangrijk om te weten hoeveel genodigden er
op 10 juni aanwezig zullen zijn. Wij zouden het zeer op prijs stellen als de personen die via de post/mail
een uitnodiging hebben ontvangen hierop willen reageren.
Voor opgave met of zonder partner, stuur je reactie voor 8 mei via email naar: henkcleutjens@cs.com.

Naar aanleiding van de Zonnebloem loterij wordt vaak gevraagd :
Wat is en wat doet de Zonnebloem?
De Zonnebloem: voor iedereen met een lichamelijke handicap
De Zonnebloem is er voor iedereen met een fysieke beperking. Jong en oud. Wie je ook bent en wat je
ook graag doet.
Bezoek aan huis
Iedereen heeft behoefte aan gezelschap. Aan lekker bijpraten, een luisterend oor. Maar als je een fysieke
beperking hebt? Dan ben je misschien wel vaker alleen dan je zou willen. De vrijwilligers van de
Zonnebloem bieden uitkomst. Zij komen langs voor een kop koffie of gaan samen met jou op pad.
De organisatie
De Zonnebloem is een vrijwilligersorganisatie en wordt helemaal door vrijwilligers bestuurd. Dat geldt voor
de plaatselijke, regionale en provinciale afdelingen van de Zonnebloem. Maar ook voor het landelijke
bestuur.
De afdeling Horst is werkzaam in de kerkdorpen America, Griendtsveen, Hegelsom, Horst-Lambertus,
Horst-Norbertus, Meterik.
Ieder kerkdorp heeft een eigen team van vrijwilligers en 1van die vrijwilligers maakt deel uit van het
bestuur van de afdeling Horst.
De activiteiten, zoals uitstapjes en gezellige middagen, worden door de afdeling georganiseerd voor alle
kerkdorpen gezamenlijk. Het bezoek gebeurt per kerkdorp.
Contactgegevens:
Zonnebloem afd. Horst voorzitter mevr. José Hoebers tel. 0773987031
contactpersoon voor Griendtsveen: Joke Steeghs tel.0493-529266
Veel gestelde vragen
Wanneer kom ik in aanmerking voor de Zonnebloem?
Als je lichamelijk beperkt bent door ziekte of handicap en behoefte hebt aan bijvoorbeeld een dagje uit of
een bezoek van een vrijwilliger, dan kun je je aanmelden bij een Zonnebloemafdeling bij jou in de
buurt. Je kunt dan bezoek ontvangen of meedoen met activiteiten die de Zonnebloem organiseert. Om
deel te nemen moet je wel boven de 18 jaar oud zijn. De Zonnebloem is er niet voor mensen met een
verstandelijke beperking.
Wat kan ik verwachten van een bezoekvrijwilliger?
Gezelschap en een goed gesprek staan centraal bij het bezoekwerk van de Zonnebloem. Verder bepaal
je zelf wat je doet tijdens het huisbezoek. De vrijwilliger is er echter niet voor de huishoudelijke taken of
om bijvoorbeeld boodschappen met je te doen.
Moet ik betalen voor de activiteiten?
Voor huisbezoek niet, maar voor de meeste andere activiteiten, zoals dagtochten, theatervoorstellingen
en aangepaste vakanties, wel. Ons uitgangspunt is dat je tegen dezelfde prijs als iedereen moet kunnen
deelnemen aan activiteiten: een beperking of handicap moet geen meerkosten met zich meebrengen.
Je betaalt daarom een redelijke, marktconforme prijs en de Zonnebloem neemt de extra kosten voor
bijvoorbeeld de zorg en begeleiding voor haar rekening.
Vrijwilligerswerk bij de Zonnebloem?
Vrijwilligers krijgen bij de Zonnebloem de kans zich op verschillende terreinen in te zetten: Er is altijd wel
een vrijwilligersfunctie, die bij jou past en waar jij eerder opgedane kennis of talent in kwijt kunt. Bij de
Zonnebloem kun je bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•
•

Regelmatig thuis langs gaan bij mensen met een fysieke beperking
Communicatiewerkzaamheden verrichten
Activiteiten begeleiden of organiseren
Een bestuursfunctie vervullen
De website of de social media pagina's van een afdeling bijhouden
Enz.enz

Meer informatie?
zie www.zonnebloem.nl
of spreek de Griendtsveense vrijwilligers Sien Likkel, Annie van Limbeek of Joke Steeghs eens aan.

