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SCHOONMAAKACTIE GRIENDTSVEEN.
Volgende week zaterdag 25 maart is de Nationale Schoonmaakdag. Net als de afgelopen jaren
willen we dan Griendtsveen ook weer gaan schoon maken. Vrijwilligers die mee willen doen zijn
daar vanaf 09.00 uur een paar uurtjes mee bezig. De morgen wordt afgesloten met een kop
koffie of chocomel met vla bij De Morgenstond. Houd het Mededelingenblad van volgende week
in de gaten voor meer informatie. VERS VAN DE PERS: DEZE GAAT VOLGENDE WEEK
DOOR.

KERKBERICHTEN.
Zondag 19 maart: Derde Zondag van de Vastentijd.
09.45 uur: Eucharistieviering. Intentie voor fam. V.d. Eijnden – Crouwers.

KBO GRIENDTSVEEN.
Afgelopen maandag is de jaarvergadering geweest van de
KBO. Tijdens deze bijeenkomst is afscheid genomen van
Nelly v.d. Zanden als voorzitter en Joke Steeghs als
secretaris.
Het nieuwe dagelijks bestuur wordt voortaan gevormd door
Arnold Buijs als voorzitter en penningmeester en
ondergetekende, Ton Bukkems, als secretaris. Adresgegevens voor zover nog niet bekend:
Helenaveenseweg 4, 5766 PB; tel. 06-21513560 met voor de KBO een nieuw mailadres:
kbo@griendtsveen.org. Ook is er een nieuwe pagina toegevoegd aan de website:
www.griendtsveen.org. Het eetplein wordt voorlopig nog georganiseerd door de beide dames.

DE ZONNEBLOEM
Op dinsdag 21 maart is er een gezellige middag in het PETC+ in Hegelsom, met muzikaal
optreden van Jac Hanssen met liedjes van “toen”.
Vertrek uit Griendtsveen om 13.15u.

GRIENDTSVEENS UITSPANNING.
Zaterdag 18 maart is er de veteranendag te Koningslust aanvang 13.30 uur.
Vervoer wordt onderling geregeld.
Zondag 19 maart is er de 5e WST aanvang 11.00 uur.

INFO ST HELENAVEEN / GRIENDTSVEEN
Pubquiz
Donderdag 16 maart is het weer zover: een activiteit georganiseerd door de Ontspanningscommissie.
Deze keer staat de avond in het teken van een: Pubquiz!
Deze avond mag je zeker niet missen, voor velen een unieke kans om je kennis te testen en/of uit te
breiden! Aansluitend na het trainen (omstreeks 21.45 uur) willen we starten met de Pubquiz!
Hangdag
Zondag 19 maart zal een heuse Hangdag georganiseerd worden.
Op deze zondag spelen namelijk het 1e, 2e en 3e een thuiswedstrijd. Het 4e speelt om 12 uur een
uitwedstrijd in Someren. Wij willen dan ook alle spelers, spelersvrouwen, supporters, vrijwilligers en
jeugdleden uitnodigen om ervoor te zorgen dat de 3 punten in d’Ouwe Peel blijven. Hopelijk kunnen we
vanaf 16.15 uur met z’n allen onder het genot van een drankje en een muziekske gaan genieten van een
Super Sunday.
Hopelijk zien we jullie allemaal zondag 19 maart terug op Sportpark De Stikker!
Uitslagen senioren
zo 12-3
RKDSO 1
zo 12-3
ST H'veen/G'veen 2
zo 12-3
Panningen 5
zo 12-3
ST H'veen/G'veen 4

-

Uitslagen junioren
za 11-3
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-8
za 11-3
Deurne JO11-6
za 11-3
ZSV JO9-7
Programma senioren
zo 19-3
ST H'veen/G'veen 1
zo 19-3
ST H'veen/G'veen 2
zo 19-3
ST H'veen/G'veen 3
zondag 19-3
Someren 13

ST H'veen/G'veen 1
Koningslust 2
3-5
ST H'veen/G'veen 3
2-3
ONDO 4
8-1

ST H'veen/G'veen JO13-1G
ST H'veen/G'veen JO11-1G
ST H'veen/G'veen JO9-1G

1-1

0-11
2-5
1-1

Aanvang
-

Programma junioren
Aanvang
za 18-3
ST H'veen/G'veen JO13-1G
za 18-3
ST H'veen/G'veen JO9-1G

VV Kessel 1
Blerick 4
Kronenberg 2
ST H'veen/G'veen 4

SJVV JO13-2G
ZSV JO9-5

14:30
11:00
10:00
12:00

Aanwezig
12:00
9:00

Amnesty Horst aan de Maas
De tentoonstelling:
De tentoonstelling "Vrouwenrechten ANNO NU in de bibliotheek van Horst is te bezichtigen van 3 april t/m 9 mei
2017 gedurende de openingstijden van de bibliotheek. De tentoonstelling is opgebouwd uit verhalen over de
situatie van de rechten van vrouwen in een achttal verschillende landen her en der in de wereld. Tevens geeft de
tentoonstelling een beeld van de naleving van de rechten van de vrouw in Nederland.

De avond "In gesprek met Petra Stienen":
De avond met als gespreksleider mevrouw Petra Stienen is op woensdag 12 april 2017 van 19.00 uur tot 21.30 uur
in het Dendron college van Horst. Inloop vanaf 18.30 uur. Een drankje en versnapering voor
€ 3.50. Wel graag even aanmelden door een E-mail te sturen naar huub.janssen@versatel.nl
Petra Stienen is arabiste en was jaren woonachtig in de Arabische wereld. Daarnaast is zij publiciste. Lid van de
Eerste Kamer en winnaar van de Aletta Jacobsprijs 2016 voor haar verdienste als verdediger voor de rechten van
vrouwen. Zij is in Limburg inmiddels een bekende. Zij verzorgt regelmatig een artikel in Dagblad De Limburger.
De keuze voor zowel de tentoonstelling als wel de avond met Petra Stienen is sterk ingegeven door de berichten
die ons bereiken over de ontwrichte situatie van velen, die vanuit de Arabische oorlogsgebieden vluchten naar het
Westen, waaronder naar Nederland waarbij vrouwen en kinderen het meest kwetsbaar zijn.

St. Patricks Day

+

Tinkers, Drinkers, Dreamers

+

Zondag 19 maart

van 15.30 tot 17.30 uur

Herberg de Morgenstond

=

Ierse en Engelse Folk, avontuurlijk, dorstig, melancholisch, vrolijk
en al jaren een mooie traditie. Komt, beleef en geniet.

