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KERKBERICHTEN.
Zondag 15 september.
11.00 uur: H. Mis voor fam. Sleegers – Welten, voor Tony Fransen en
voor fam. Baltussen – van Mullekom.
Op zondag 13 oktober wordt weer het Limonollen gehouden, als onderdeel van het Bokkenollen.
In verband daarmee zal de H.Mis op die zondag vervallen. We gaan deze H.Mis dan niet
verschuiven. Dus er is die maand dan maar 1 mis: De volgende missen zijn daarom op 29
september en daarna op 27 oktober.
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)

VROUWENBEWEGING
A.s. ZONDAG 15 SEPT. vertrekken we voor de 11 km. wandeling UITERLIJK OM 9.00U. BIJ
DE KERK. Voor de 5 km. om 9.45 u. bij de kerk.
De alleen lunchers worden 11.45 u. thuis opgehaald.
De chauffeurs worden allemaal telefonisch op de hoogte gebracht.
We wensen aan iedereen veel plezier met de prachtige wandeling en een heerlijke lunch.
Dames denken jullie ook nog aan het opgeven voor onze feestdag i.v.m. het theater.
De theatervoorstelling is trouwens niet hetzelfde als afgelopen jaar.
Christel de Laat brengt weer een schitterend nieuw programma, echt de moeite waard!
Hiervoor kun je tegelijk met de contributie het geld aan Jannij overmaken.
Onze ereleden uiteraard alleen maar voor het feest, zij hoeven geen contributie te betalen.

FANFARE RENANTIA.
Maandag 16 september
Repetitie van 20.00 tot 22.00u in De Zaal

DORPSRAAD GRIENDTSVEEN.
In verband met de afwezigheid van een aantal leden EN de bijeenkomst met de burgemeester
van morgen, vrijdag 13 september, hebben we besloten dat de OPENBARE vergadering van
woensdag 18 september VERVALT. De eerstvolgende OPENBARE vergadering zal dan zijn op
woensdag 16 oktober.

Hallo allemaal,
Wat was het weer leuk zaterdag 31 augustus zijn we met
ons uitstapje naar de Efteling geweest het was in een
woord geweldig!
Daarom hopen we u ook volgende week
vrijdag 20 september thuis te treffen, als we met ons
kermisbloemetje aan de deur komen.
Zodat we dit soort leuke dingen met de jeugd van Griendtsveen
kunnen blijven organiseren.
Tot dan bij jullie aan de deur.
Groetjes bestuur kindervakantiewerk,
Ps. noteer al vast 2 november dan staat er nog iets te gebeuren, spannend…………

VRIJWILLIGERS GEZOCHT OP BASISSCHOOL DE DRIEHOEK
Voor het organiseren van themamiddagen op onze school zijn wij op zoek naar enthousiaste
begeleiders voor de dinsdag- en/of woensdagmiddag van 12:30 tot 14:00 uur.
De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 werken op deze middagen aan hetzelfde onderwerp
(thema). Gedurende een deel van de middagen krijgen twee groepen van ongeveer vijf
leerlingen les van hun leerkrachten, terwijl andere groepen aan de slag gaan met praktische
opdrachten. Dat kan natuurlijk alleen maar als daarvoor begeleiding is. Op dit moment zijn er al
veel ouders die op onze school helpen bij leesactiviteiten en bij het overblijven, maar voor deze
middagen hebben we jammer genoeg nog niet veel mensen gevonden.
Heeft u zin om mee te helpen, dan stellen wij en onze kinderen dat erg op prijs. U kunt bij
interesse mailen naar r.vanvegchel@dynamiek.nu
U kunt ook bellen naar 0493-529468
Of, nog gezelliger, loop na 14:00 uur even de school in, en vraag naar Robert of Joep.

KBO GRIENDTSVEEN.
Het uitstapje op dinsdag 17 september naar de
zorgwijngaard “Vinea Cura” in Beringe gaat door. Vertrek om
13.30 uur bij de kerk. Eigen bijdrage 6,50 euro voor koffie en
vla. Zoals afgesproken bij de jaarvergadering betaalt elke inzittende 2 euro aan de chauffeur.

GRIENDTSVEENS UITSPANNING
SEPTEMBER
Dinsdag 17 september gaan wij schieten in America bij Ons Genoegen.
Aanvang 19.30 uur. Vertrek 19.00 uur. Vervoer H Bos.
Dinsdag 17 september is er geen trainen.

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN
PROGRAMMA
za 14 sep. 09:00
za 14 sep. 10:00
za 14 sep. 10:30
za 14 sep. 11:30
za 14 sep. 17.00

uur
uur
uur
uur
uur

H'veen-G'veen JO9-1
SSE JO7-1G
H'veen-G'veen JO8-1G
H'veen-G'veen JO11-1
H'veen-G'veen Veteranen

UITSLAGEN
za 7 sep.
Koningslust JO11-1
za 7 sep.
SV Merselo Veteranen

-

Grashoek JO9-1
H'veen-G'veen JO7-1
RKMSV JO8-1
Grashoek JO11-1
SV Deurne Walsberg Veteranen

- H'veen-G'veen JO11-1
- H'veen-G'veen Veteranen

20 - 2
4-4

UITNODIGING ALGEMENE JAARVERGADERING
Het bestuur van SV Helenaveen-Griendtsveen nodigt al haar leden hierbij uit voor de Algemene
Jaarvergadering die gehouden zal worden op donderdag 19 september om 21.15 uur in de kantine van De
Stikker. De agenda staat op de website.

HORST 800 JAAR: DONKER HORST.
Op 13, 14 en 15 oktober speelt zich in het kader van Horst aan de Maas 800 een zeer bijzonder project af.
Nooit eerder werd in Nederland een dergelijk evenement georganiseerd.
Voor het welslagen van dit evenement zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die willen
meewerken voor opbouw & afbouw of als figurant verkleed willen deelnemen aan het evenement zelf.
Deze vraag zouden we graag voor willen leggen aan de leden van uw verenigingen en anderen.
De website www.donkerhorst.nl geeft veel informatie en antwoord op veel gestelde vragen.
Opgave als vrijwilliger of als figurant kan via dezelfde website.
Gifmengsters en andere verhalen in PI Ter Peel:
Onder het motto “straffen door de eeuwen heen”, vrouwen (moeders) in detentie, richt
Penitentiaire Inrichting (PI) Ter Peel een expositie in. PI Ter Peel neemt de bezoeker mee
naar het straffen in vervlogen tijden maar ook naar het straffen anno 2019.
De expositie in PI Ter Peel maakt onderdeel uit van het project Horst aan de Maas 800. Onder de
noemer verrassen –ontmoeten- verbinden laat PI Ter Peel o.a. zien hoe misdadigers in 1813 en in de
eeuwen daarna werden gestraft. Omdat in PI Ter Peel vrouwelijke gedetineerden worden
ondergebracht laat de expositie aan de hand van verhalen van vrouwelijke misdadigers zien hoe dat
straffen door de eeuwen heen is veranderd.
Neem bijvoorbeeld Goeie Mie. Ze (Maria van der Linden-Swanenburg) woonde in 1879 met haar gezin
in Leiden. Ze paste vaak op kinderen en zieken uit de buurt en werd daarom ook wel ‘Goeie Mie’
genoemd: een populaire vrouw. Buren, kennissen en vrienden kwamen er veel over de vloer.
Niemand merkte dat vrij plotseling veel van die mensen doodgingen. Daar zat die leuke buurvrouw
achter! Goeie Mie vergiftigde namelijk haar buren en vrienden met arsenicum dat ze in hun drankjes
of erwtensoep deed…
Anno 2019 worden er in Nederland jaarlijks zo’n 3000 vrouwelijke gevangenen opgesloten. Een groot
deel daarvan verblijft in de gevangenis in Evertsoord. In de expositie kan de bezoeker zien hoe PI Ter
Peel als detentiespecialist ervoor zorgt dat deze vrouwelijke misdadigers hun straf ondergaan, hoe
detentie er uitziet maar zeker ook wat Ter Peel doet om ze weer als buurvrouw te laten terugkeren in
de maatschappij.
De expositie is vanaf 15 september tot en met 30 oktober 2019 in de even weken geopend op
woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur. Kijk voor de juiste data op
de website www.horstaandemaas800.nl
De expositie in het kerkje van Evertsoord is gratis toegankelijk.

