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KERKBERICHTEN.
Zondag 22 april:
11.00 uur: H. Mis. Intentie voor fam. Sleegers – Welten.
15:00 uur: Doopsel van Noud van Deursen, zoon van Lex en Linda van Deursen.
Zaterdag 28 april:
19.00 uur: Vormselviering. Voorganger: Hulpbisschop Everardus de Jong.
Intentie voor overleden familieleden.
De mis van zondag 29 april vervalt gaat i.v.m. hiermee niet door.
VERVANGING:
Er wordt vanuit het pastorale team in Horst geregeld dat we in elk geval 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 ma, di, do en vrij bereikbaar van 10.00 tot 12.00uur)

ONDERHOUD KERKHOF.
Maandag 23 april tweewekelijks onderhoud op het kerkhof vanaf 09.00 uur. Vrijwilligers die mee
willen helpen met het onderhoud van het kerkhof zijn en blijven welkom.

VLOOIENMARKT.
Op zondag 22 april is de vlooienmarkt, georganiseerd door de KBO. Op zaterdag 21 april vanaf
11.30 uur komen wij goede en bruikbare spullen huis aan huis ophalen. Zet het niet te vroeg aan
de weg, er kunnen meer kapers op de kust zijn. We zijn geen verlengstuk van de grof huisvuil
inzameling, dus zet U a.u.b. geen spullen aan de weg die onverkoopbaar zijn, denk bijv. aan
vloerbedekking, grote diepvrieskisten, grote of lompe bankstellen. Zoals ook bij de oud ijzer
inzameling vermeld: Houd de spullen gescheiden.
In de Deurnese Hoek komen we alleen na telefonische aanmelding spullen ophalen; U kunt dat
melden bij Arnold Buijs, tel. 06-27104170.
De vlooienmarkt zelf begint zondag om 11.00 uur, de entree bedraagt 2 euro. Bij voorbaat dank
namens KBO Griendtsveen.

TONEELVERENIGING GRIKON
Beste leden: aanstaande dinsdag 24 april om 20:15 uur houden we onze algemene
ledenvergadering in de bovenzaal! Graag tot dan!
Bestuur Grikon

VROUWENBEWEGING.
Beste dames, jullie hebben vorige week allemaal de informatiebrief van de excursie en het reisje
gekregen. Het opgeven voor de excursie kan maar echt tot UITERLIJK 1MEI.
Het is een unieke rondleiding die we daar speciaal krijgen, die kans komt er geen tweede keer,
dus ga mee en geef je op!!
Dan het reisje naar Maastricht is al evenzo uniek omdat we daar een rondleiding in ons
Provinciehuis, het Gouvernement, krijgen. Het opgeven daarvoor kan nog wat langer maar als je
al weet dat je mee gaat, geef je dan ook op en maak het bedrag over naar onze penningmeester.
In het boekje staat het banknummer. En vergeet niet het paspoortnummer en je NAAM die op het
paspoort staat [ kan meisjesnaam zijn!] in te vullen op het opgaveformulier.
Bij degene die alleen bij de Morgenstond komen is de naam voldoende en uiteraard het bedrag
overmaken.
De opgaveformulieren kunnen bij alle bestuursleden, Jannij, Carla, Anke of Marij in de bus
gedaan worden.

FANFARE RENANTIA.
Zaterdag 21 april Oud IJzer ophalen
Hiervoor worden volgende leden om 9.00u verwacht: Pieter Louwers, Hans vd Zanden en Tom v
Loon.
Maandag 23 april:
Repetitie van 20-22u in De Zaal
OPHALEN OUD IJZER
a.s. zaterdag komen leden van Renantia huis aan huis oud ijzer ophalen. We mogen alle
apparaten, waaraan een stekker zit, aannemen, en ook gasfornuizen, wasmachines, metalen
computerkasten etc. Gelieve het ijzer vóór 9.30u aan de straat te zetten.
Let op! Zaterdag wordt ook ingezameld voor de Vlooienmarkt! Houd de spullen svp gescheiden.
Attentie!
Omdat velen weten dat er ijzer wordt opgehaald, kunnen er kapers op de kust zijn. In het
verleden was het kostbaarste ijzer soms al weg voor de fanfare kwam. Daarom vragen wij U een
oogje in het zeil te houden en het ijzer niet te ver van Uw huis en niet vóór zaterdagmorgen
9.00u klaar te zetten
Voortgang verjaardagsactie
In oktober jl. hebben we u geïnformeerd, dat we als vereniging naar vervanging van de helaas
inmiddels overleden Jan Holtackers op zoek moesten. De rondgang is toen tijdelijk overgenomen
door 2 van onze bestuursleden.
Vandaag kunnen wij u meedelen dat Mariet van Dijnen en Martien Mennen voortaan de
rondgang zullen verzorgen. Hier zijn we erg blij mee, want deze actie wordt door u altijd goed
gesteund, en is voor Renantia een mooie bron van inkomsten. In april zullen zij de rondgang
doen voor de verjaardagen van het eerste kwartaal 2018.
Wij wensen Mariet en Martien veel succes, en bedanken u alvast voor uw bijdrage!

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN
PROGRAMMA
zaterdag 21 april
zaterdag 21 april
zaterdag 21 april
zondag 22 april
zondag 22 april

NWC JO7-3/4
SSE JO11-2
Sportclub Irene JO8-2
Helden 7
SJVV 2

UITSLAGEN
zaterdag 14 april
zaterdag 14 april
zaterdag 14 april
zondag 15 april
zondag 15 april

H.B.S.V. JO8-2
Rood Wit'62 JO7-1
Liessel JO11-2G
SV H'veen/G'veen 3
SV H'veen/G'veen 1

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

SV H'veen/G'veen JO8-1G
SV H'veen/G'veen JO7-1
SV H'veen/G'veen JO11-1G
RKMSV 4
SSE 3

09:15
10:30
10:45
11:00
12:00

5
0
8
1
2

-

uur
uur
uur
uur
uur

5
0
4
10
5

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE
Lid van Rabobank Peelland Zuid? Steun onze club tijdens de Rabobank Clubkas Campagne! Geef je stem
via www.clubkascampagne.nl.Vergeet niet al je 5 stemmen te gebruiken voor je favoriete (Helenaveense
of Griendtsveense) verenigingen.
AANMELDEN NIEUWE LEDEN VOETBALCLUB SV HELENAVEEN-GRIENDTSVEEN
In de periode april-mei worden de voorlopige samenstellingen van onze voetbalteams gemaakt voor
seizoen 2018/2019. Wil je komende seizoen graag komen voetballen bij onze vereniging? Of heeft u
kinderen die willen gaan voetballen? Meld je dan aan bij onze secretaris Serge Ottenheim
(secretaris@svhelenaveen.nl) of bij Danny v/d Poel (wedstrijdsecretaris@svhelenaveen.nl).
Bij hen kun je ook terecht voor een gratis proeftraining.
Wij zoeken ook nog voor diverse functies vrijwilligers. Wil je ook graag je steentje bijdragen? Neem dan
contact met ons op en we zoeken samen een leuke rol!

BURGERHULPVERLENING HORST AAN DE MAAS
De gemeente Horst aan de Maas heeft samen met AmbulanceZorg Limburg-Noord een netwerk voor
burgerhulpverlening opgezet. Vrijwilligers in het netwerk worden bij melding van een circulatiestilstand
gealarmeerd met een sms of app. Er zijn 2 groepen waar u bij kunt horen. Eén groep ontvangt een sms om de
basale reanimatie op te starten. De andere groep krijgt de oproep om een nabije Automatische Externe
Defibrillator (AED) op te halen. Er is een groot netwerk van AED’s in Horst aan de Maas.
Vrijwilligers
De gemeente is altijd op zoek naar vrijwilligers voor het netwerk van Burger Hulpverlening Horst aan de Maas. Bent
u in het bezit van een geldig reanimatiediploma of een AED-diploma? Of bent u van plan een dergelijk diploma te
halen? Geef u dan op voor het netwerk. Dit kan via de website www.burgerhulpverleninglimburg.nl.
Informatieavond
Om burgers van de gemeente Horst aan de Maas, maar ook mensen die niet in Horst aan de Maas wonen, maar
hier wel werkzaam zijn, de kans te geven zich te laten informeren en eventueel als vrijwilliger op te geven voor het
project, wordt een informatieavond georganiseerd.
Deze informatieavond vindt plaats op 30 april om 19.30 in het gemeentehuis in Horst.
Tijdens deze informatieavond krijgt u informatie over de burgerhulpverlening, hoe u zich kunt aanmelden en wat er
van u wordt verwacht. Wilt u een reanimatiecursus volgen? Geef dat aan tijdens de informatieavond. De avond
start om 19.30 in het gemeentehuis in Horst. U kunt de fractie-ingang (aan de zijde van De Librije) gebruiken. Op de
website van burgerhulpverlening Limburg vindt u meer informatie en kunt u zich ook opgeven voor de avond.
Dus:
Kunt u reanimeren, of wilt u dat leren, én wilt u graag helpen als iemand een circulatiestilstand heeft? Meldt u dan
aan als vrijwilliger bij Burgerhulpverlening en kom naar de informatieavond op 30 april.

SAMEN UIT BUS MEI
Dinsdag
01 mei
Woensdag
02 mei
Donderdag
03 mei
Zondag
06 mei
Dinsdag
08 mei
Woensdag
09 mei
Vrijdag
11 mei
Dinsdag
15 mei
Woensdag
16 mei
Donderdag
17 mei
Vrijdag
18 mei
Dinsdag
22 mei
Woensdag
23 mei
Donderdag
24 mei
Vrijdag
25 mei
Zondag
27 mei
Maandag
28 mei
Dinsdag
29 mei
Woensdag
30 mei
Donderdag
31 mei

09:00-13:00 uur
12:00-17:30 uur
13:00-18:00 uur
14:00-18:00 uur
09:00-13:00 uur
10:00-17:00 uur
09:00-18:00 uur
09:00-13:00 uur
12:00-17:30 uur
10:00-18:00 uur
11:00-16:00 uur
09:00-13:00 uur
12:30-17:00 uur
13:00-17:00 uur
10:30-15:00 uur
14:00-18:00 uur
13:30-18:00 uur
09:00-13:00 uur
10:00-17:00 uur
13:30-18:00 uur

Markt Horst
Kienen bij KBO Horst
Winkelen in centrum Kleve
Koffie drinken in de regio
Kermis-markt Horst
Bevrijdingsmuseum, Groesbeek
GaiaZOO, Kerkrade
Markt Horst
Kienen bij KBO Horst
Kevelaer
Pannenkoeken eten Arcen
Markt Horst
Holland Casino, Venlo
Wandeltuin Verheggen, Lottum
Lunchen bij Lekker Gewoën, Gr’vorst
Koffie drinken in de regio
Tuincentrum Groenrijk, Maasbree
Markt Horst
Rondrit Maasheggen tot Sint Agatha
Bosbrasserie “in de sluis”, Well

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

