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KERKBERICHTEN.
Zondag 24 september: Opgeluisterd door “De Klokkengieters” uit Aarle-Rixtel.
09:45 uur: H. Mis. Intentie voor Jan Kuijpers en voor fam. Van Neerven – Martens.
ATTENTIE: In verband met Bokkenollen vervalt de H.Mis van 8 oktober.

ONDERHOUD KERKHOF.
Maandag 25 september tweewekelijks onderhoud op het kerkhof vanaf 09.00 uur. Vrijwilligers
die mee willen helpen met het onderhoud van het kerkhof zijn en blijven welkom.

Bloemen actie
Hallo allemaal,
Aanstaande vrijdag 22 september kunt u ons
vanaf 17.30 uur met ons ( after ) kermisbloemetje
aan de deur verwachten. Zonnebloemen en anjers hebben
we dit keer bij. We hopen u dan thuis te treffen zodat we
leuke dingen met de jeugd van Griendtsveen kunnen blijven organiseren.
Tot ziens vrijdag bij u aan de deur. Groetjes bestuur kindervakantiewerk,

FANFARE RENANTIA.
Maandag 25 september:

Repetitie van 20-22u in De Zaal

DE ZONNEBLOEM
Op woensdag 27 september is er een brunch voor de gasten van de Zonnebloemafdelingen in
Horst a/d Maas. De middag vindt plaats in PETC+ in Hegelsom van 12- 15u.
Vertrek uit Griendtsveen om 11.20u.

OPEN ATELIER DAGEN 2017 IN ATELIER JAN ALTHUIZEN.
Op zaterdag 23 en zondag 24 september worden in regio Deurne -Asten de Open Atelier Dagen
2017 gehouden. In Griendtsveen stelt dit jaar Jan Althuizen zijn atelier, toonkamer en tuin open,
aan de Deurneseweg 13, op beide dagen van 11.00 tot 17.00 uur. Hij zal vertellen over zijn
inspiratiebronnen en schilderwerkwijze met demonstratie van aquarel gecombineerd met wit
oliekrijt. U bent van harte welkom!
Informatie over alle 23 deelnemende kunstenaars is te vinden in de OAD folder verkrijgbaar bij
VVV Herberg De Morgenstond en op www.openatelierdagendeurne-asten.nl

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE.
De stemperiode gaat beginnen!
Als lid van Rabobank Horst Venray mag u tijdens de Clubkas Campagne
stemmen op de clubs die u een warm hart toedraagt. Breng uw stem uit van
26 september t/m 10 oktober en kijk wat de clubs met uw steun gaan realiseren.
Beslis mee en kom in actie via rabo.nl/horstvenray/rcc
Alle meerderjarige leden van Rabobank Horst Venray ontvangen een stemkaart per post.
In verband met het grote aantal kaarten worden deze verspreid over de week - van 26 t/m
29 september - bezorgd.
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GEZOCHT TRAINER SENIOREN SV HELENAVEEN GRIENDTSVEEN
Voor de senioren zijn we op zoek een iemand die de trainingen voor zijn/haar rekening wil nemen en
tijdens wedstijddagen van het eerste elftal aanwezig is. Uiteraard krijg je hier een vergoeding voor. Voor
meer informatie kun je terecht bij het bestuur. E-mail naar secretaris@svhelenaveen.nl of bel 06
39567792 (Serge Ottenheim) of 06 12835419 (Theun Mennen).
GEZOCHT WASSER TENUES SV HELENAVEEN GRIENDTSVEEN 1
Voor het eerste elftal zijn we op zoek naar iemand die tenues wil wassen. Uiteraard krijg je hier een
vergoeding voor. Voor meer informatie kun je terecht bij het bestuur. E-mail naar
secretaris@svhelenaveen.nl of bel 06 39567792 (Serge Ottenheim) of 06 12835419 (Theun Mennen).

TURFJES: DIERENVERZORGER GEZOCHT.
Ik ben op zoek naar iemand, met zeker ervaring met honden, die mijn 2 grote honden, 3 katten
en kipjes wil verzorgen als ik weg ben. Omdat de honden al op leeftijd zijn wil ik ze liever niet
naar pension brengen. Het is ’s ochtends en ’s avonds ongeveer een half uur. De al bekende
dagen zijn in mei en juni 2018. Als je meer informatie wil of wilt kennismaken met de dieren dan
kun je me bellen. Groetjes, Hetty Kösters, Paardekopweg 6, tel. 0493 529592.

PRAKTIJKDAG VOOR JONGE AUTOMOBILISTEN IN HORST
De gemeente Horst aan de Maas organiseert op zaterdag 21 oktober The DriveXperience.
Deze praktijkdag voor jonge autorijders wordt gehouden op het Lambertusplein in Horst.
Diegenen die op deze dag geen tijd hebben kunnen een week eerder, op zondag 15
oktober, ook meedoen in Venlo.
The DriveXperience is bedoeld voor jonge autorijders die maximaal drie jaar in het bezit zijn van
een autorijbewijs. De dag wordt mogelijk gemaakt door het Regionaal Mobiliteitsoverleg NoordLimburg. De dag is helemaal gratis en deelnemers hoeven zelf geen auto mee te nemen. De
auto’s worden beschikbaar gesteld door autobedrijf Oostendorp Toyota in Venray.
De praktijkdag bestaat uit drie modules. Tijdens de Road Xperience maken de deelnemers een
anderhalf uur durende rit door onze gemeente. Onderweg beoordelen ze elkaar rijstijl onder
begeleiding van een coach. Tijdens de Track Xperience worden noodstops gemaakt op een
gladde rem-/slipbaan op het Lambertusplein. Tijdens de Xperience Xchange kunnen deelnemers
ervaringen uitwisselen en discussiëren over bijv. afleiding in het verkeer.
De dag begint om 9.00 uur en duurt tot uiterlijk 16.00 uur. Er wordt gezorgd voor een gratis lunch
en aan het einde van de dag ontvangen de deelnemers een certificaat als bewijs van
deelneming. Aan deze praktijkdag kunnen maximaal 48 jonge autorijders meedoen. Aanmelden
kan via www.thedrivexperience.nl.

INFORMATIEAVOND NATIONAAL ZORGFONDS
Op maandag 25 september organiseert de SP Horst aan de Maas een informatieavond over het
Nationaal ZorgFonds in het gemeentehuis in Horst. Doel van de bijeenkomst is de oprichting van een
lokaal comité dat zich gaat inzetten voor de realisatie van het Nationaal ZorgFonds.
In het voorjaar van 2017 heeft de SP al een informatieavond georganiseerd om te discussiëren over het
NATIONAAL ZORGFONDS. Een verslag van die informatieavond is te lezen op de website van de SP Horst
aan de Maas (https://horstaandemaas.sp.nl/nieuws/2017/03/geslaagde-informatieavond-in-sevenum-overnationaal-zorgfonds).
Landelijk hebben zich al meer dan 262.000 anderen aangesloten.
De volgende stap in de opbouw van de beweging voor een Nationaal ZorgFonds en het afschaffen van het
eigen risico is het organiseren van een bijeenkomst in Horst aan de Maas met als doel de oprichting van
een lokaal comité Nationaal ZorgFonds, dat in Horst aan de Maas acties gaat voeren om de doelstellingen
van het NZF uit te dragen en te realiseren. De bijeenkomst vindt plaats op maandagavond 25 september
in het gemeentehuis (souterrain, ingang aan de achterzijde gemeentehuis) en start om 20.00 uur.
Speciale gast op deze bijeenkomst is Bob van Ravensberg uit Amersfoort, ambassadeur van het NZF.
U bent van harte welkom. Meer informatie over het Nationaal ZorgFonds is te vinden op de website van
het Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico. De mensen die naar deze avond willen komen, nemen even
contact op met Paul Geurts. (pgeurts1@home.nl of bellen met 06-57311011).

DE OMZIENERS.
Datum: Donderdag 12 oktober; Locatie: Gasthoês, Horst; Aanvang: 20:00u (Ontvangst vanaf 19:30u)
Toegang: Vrije gift na afloop; Aanmelden: omzieners@gmail.com (Het is niet verplicht, maar wel aan te raden.)
Graag willen wij u met familie, vrienden, collega’s en eventuele cliënten! uitnodigen voor onze nieuwste
theatervoorstelling, De OmZieners. De voorstelling wordt gespeeld in het kader van de ‘Week van
armoede’ in Limburg. De uitvoering in Horst wordt mede georganiseerd door het bestuur van het
dekenaat Horst dat zich ten dienste stelt van alle parochies in de gemeente Horst aan de Maas en de
gemeente Peel en Maas. De OmZieners wordt gebracht door de Joseph Wresinski Cultuur Stichting.

