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KERKBERICHTEN.
Zondag 18 maart: Vijfde Zondag van de Vasten.
11.00 uur: H.Mis. Intentie voor fam. V.d. Eijnden – Crouwers en voor Bep Klaus – van
Mullekom.
12.00 uur: Doopsel van Lars van Lieshout, zoon van Arno en Nicole van Lieshout.
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.
Vorige week hebt U kunnen lezen over het goede doel voor dit jaar: Helpende Handen, het
project van het Dendron College. Achter in de kerk staat een bus voor uw giften.
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.

KATH. BOND VAN OUDEREN.
Maandag 19 maart is de jaarvergadering. Na de vergadering
is er gezellig samenzijn met een nostalgische terugblik.
Tijd: 14.00 uur; Plaats: de Zaal.
Wij hopen dat zoveel mogelijk leden aanwezig kunnen zijn.

DORPSRAAD GRIENDTSVEEN.
Hierbij nodigen wij U uit voor een openbare bijeenkomst van de Dorpsraad op woensdag
21 maart om 20.00 uur in het Gemeenschapshuis. Zoals bijna elke keer een korte agenda:
Agenda:
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Notulen vergadering van 17 januari.
4. Schoonmaakdag: Zaterdag 24 maart.
5. Rondvraag.

FANFARE RENANTIA.
Maandag 19 maart
Repetitie van 20.00 tot 22.00u in De Zaal
Fanfare Renantia Rabobank Clubkas Campagne
Zoals u al in de vorige editie hebt kunnen lezen gaat de Rabobank Clubkas Campagne weer van
start. U kunt weer uw stem uitbrengen op de verenigingen van Griendtsveen die meedoen.
Renantia is bij de bank in Deurne en daar kunt u uw stem uitbrengen van donderdag 5 april t/m
maandag 30 april. Als U lid bent van Rabobank Peelland Zuid krijgt u een code waarmee U kunt
stemmen. Mogen wij op Uw steun rekenen?

VROUWENBEWEGING.
BESTE MENSEN,
Komend weekend is het zo ver, het WANDELWEEKEND “OP GEZONDE VOET “ zaterdag 17 en zondag 18
maart.
Bij inschrijving in de ZAAL, € 3,- p.p. vanaf 12 jaar [kinderen gratis] ,starten de wandelingen al met een
gratis GEZONDE HAP voor onderweg!
Ook zullen bij de rustposten in de KERK, in de PEEL en in de Zaal, GEZONDE SOEPEN en GEBAK voor
kleine prijsjes te koop worden aangeboden. Dit alles zelf gemaakt door de leden van onze
Vrouwenbeweging.
Onze kinderen krijgen heel speciale aandacht. In de Zaal hangt een fotoreportage van het KUNST
schoenen project wat de peuters en basisschoolkinderen hebben gedaan.
Van oude schoenen, via knutselmaterialen en papier maché naar prachtig geschilderde KUNST
SCHOENEN.
U kunt ook op lijsten aangeven als u graag foto’s wilt bijbestellen.
Bij ALLE 5 BRUGGEN in het dorp zijn de schitterende KUNST SCHOENEN te bewonderen.
We hopen dat eenieder een oogje in het zeil zal houden zodat er geen beschadigingen aan de
kunstwerken komen!
Zoals vorige week aangekondigd kunt u van dinsdag 13 t/m zaterdag 17 maart de aankondiging van het
wandelweekend ook op TV REINDONK bekijken. Op de website en op facebook zal het ook worden
geplaatst, zodat het met velen gedeeld kan worden.
IEDEREEN VAN HARTE WELKOM, BELEEF DE LENTE en WANDEL op GEZONDE VOET, door
GRIENDTSVEEN en de PEEL.

VROUWENBEWEGING.
Op woensdag 21 maart gaan we op excursie bij SLAGERIJ BOUWMANS in de Zeilberg.
We vertrekken om 19.30 uur bij de KERK.
De chauffeurs krijgen nog een telefoontje of briefje in de bus omdat niet iedereen die opgegeven heeft
hoeft te rijden. Als er nog dames zijn die vergeten hebben hun opgave brief in te leveren dan kunnen zij
dat nog uiterlijk t/m zondag bij een van de bestuursleden doen.
DENK aan het INLEVEREN van gebak en soepen op VRIJDAG 16 maart van 13.00 tot 15.00uur of van
18.00 tot 19.00uur in de ZAAL.

LET OP: DATUM IS GEWIJZIGD:
Hallo kinderen van Griendtsveen!
Er staat weer een nieuwe activiteit gepland.
Lasergamen!
Wanneer: 29 maart 2018
Hoe laat: 19.00-21.00
Leeftijd: Vanaf 9 jaar
Locatie: 'De Zaal' in Griendtsveen
Kosten: €10,Er wordt voor drinken en iets lekkers gezorgd.
Opgeven vóór 23 maart bij sjgpapparazzi@hotmail.com
Groetjes de leiding van SJG Papparazzi

GRIENDTSVEENS UITSPANNING.
Zaterdag 17 maart is er de veteranendag bij t’Trefpunt in Tienray aanvang 13.30 uur.
Vervoer en vertrek word onderling geregeld.
Zondag 18 maart is er de 5e WST aanvang 10.00 uur.

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN
PROGRAMMA
zaterdag 17 maart
zaterdag 17 maart
zaterdag 17 maart
zondag 18 maart
zondag 18 maart
zondag 18 maart
UITSLAGEN
zaterdag 10 maart
zaterdag 10 maart
zaterdag 10 maart
zondag 11 maart
zondag 11 maart

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

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

Venlosche Boys JO8-3
Stiphout Vooruit JO7-1/2
Heythuysen JO11-2G
MVC'19 4
Mifano 4
SV H'veen/G'veen 3

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

uur
uur
uur
uur
uur
uur

3 - 4
2 - 5
1 - 5
2 - 1

Zondag 18 maart
spelen van 15.30 tot 18.00 uur

TINKERS, DRINKERS DREAMERS
Dit in het café van:
Herberg de Morgenstond
De jaarlijkse traditie rondom St Patricks Day, al vele jaren is dit het optreden waar
de Tinkers ook hun familiedag vieren.
Deze keer in een vernieuwde bezetting en stijl.
• De muziek is te bestempelen als;
Avontuurlijk, dorstig, melancholisch en vrolijk
Entree is gratis

Grikon Speelt “De Sponsorloop”
Kaarten voor onze nieuwe voorstelling kunnen vanaf nu besteld worden!
6-7-8-9 april spelen wij in ons vestzaktheater “De Zaal” te Griendtsveen.
Aanvang voorstelling: 20.15 uur.
Zaal open: 19.30 uur.
Voor meer informatie en reserveringen:
Info@grikon.nl
www.grikon.nl
06-22502271
We zien u graag bij een van onze uitvoeringen.

