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KERKBERICHTEN.
Zondag 25 maart: Palmzondag.
11.00 uur: H.Mis. Intentie voor overleden familie Ter Voert – te Kaat.
Wij zorgen dat er a.s. zondag ook palmtakjes zijn zodat deze dan ook gewijd kunnen worden.
ATTENTIE: Ben zal voorlopig nog niet aanwezig zijn. Hij gaat wel langzaam vooruit maar het
herstel gaat toch langer duren. In overleg met Horst zal er op TWEEDE PAASDAG: MAANDAG
02 APRIL om 11.00 uur een H. Mis zijn.
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.

KERKPOETSEN.
Op MAANDAG 26 maart is het weer kerkpoetsen.
We verwachten de poetsers weer om 9.00uur in de kerk.

WANDELEN.
We willen IEDEREEN die ondanks het bar slechte weer, toch is komen wandelen, HARTELIJK DANK
ZEGGEN. Ook HARTELIJK DANK aan degene die niet wilden of konden wandelen, maar wel voor een kop
koffie met wat lekkers, of heerlijke soep naar de Zaal gekomen zijn.
Natuurlijk ALLE LEDEN van onze Vrouwenbeweging die gebakken en gekookt hebben, maar ook ALLE
HELPERS met de voorbereidingen, het project met de kinderen en ALLE HULP in de ZAAL, de PEEL en in
de KERK op zaterdag en zondag,
ALLEMAAL DANK JE WEL.

GRIKON SPEELT “DE SPONSORLOOP”
De Sponsorloop is een vrije bewerking van de succesvolle film “De Marathon” uit 2012.
Bewerking en regie: Eva Stam
Het theaterstuk geeft een inkijk in het dagelijkse wel en wee van het kleine buurthuis van Dina. De zaken
gaan echter niet al te best en Dina’s vriendinnen en trouwe werknemers Carla, Emma en Bea komen
erachter dat Dina een wel heel grote belastingschuld voor hen achterhoudt.
Het viertal komt op het lumineuze idee mee te doen aan een marathon om zo het buurthuis van de
ondergang te redden. Voor de vriendinnen staat er met de voorbereidingen op deze prestigieuze loop en
het redden van het buurthuis nog veel meer op het spel dan alleen het halen van de finish...
De Sponsorloop is een rollercoaster aan emoties die in hoog tempo voorbij komen en een voorstelling die
naar onze mening zeer de moeite waard is!
Komt dat zien! Een heleboel mensen hebben al kaartjes gereserveerd. Wacht dus niet te lang met
reserveren anders zijn er mogelijk al voorstellingen uitverkocht.
Data: 6-7-8 en 9 april 2018: Aanvang: 20:15 (zaal open 19:30)
Info en reserveren: www.grikon.nl - info@grikon.nl - 06-22502271

FANFARE RENANTIA.
Maandag 26 maart
Repetitie van 20.00 tot 22.00u in De Zaal
BEDANKT.
Hartelijk dank voor Uw blijk van medeleven na het overlijden van mijn man, ons pap,
schoonvader en opa Tony Fransen. De vele kaartjes, telefoontjes, bloemen en berichtjes zijn
een grote steun voor ons geweest.
Familie Fransen.

GRIENDTSVEENS UITSPANNING.
Zaterdag 24 maart gaan wij naar een toernooi in Bakel bij Neerlandia.
Aanvang 18.00 uur. Vertrek 17.30 uur. Vervoer Christian v Bommel.
Zondag 25 maart is de handboog gesloten.
Alvast een overzicht voor de maand April:
Zondag
1
Koningschieten aanvang 11.00 uur en 16.00 uur.
Dinsdag
10
Toernooi te Someren aanvang 20.00 uur.
Zaterdag
14
Rayon kampioenschappen.
Zondag
15
Rayon kampioenschappen.
Zondag
28
6e WST aanvang 10.00 uur.

BEDANKT: Beste klotbultjes en klotbulterinnekes,
Ik prins Harm I wil jullie heel erg bedanken voor de mooie carnaval dit jaar.
Ik heb er heel erg van genoten om dit jaar de carnaval aan te mogen voeren.
Ook hebben we Griendtsveen goed op de kaart gezet door de mooie activiteiten die we hebben
gedaan en natuurlijk mochten organiseren.
Mijn dank aan het fantastisch en enthousiast bestuur, de wagenbouwers, de vrijwilligers, ons pap
en ons mam, de sponsoren, de dansgardes, ons boerenbruidspaar en natuurlijk iedereen die er
dit jaar met ons een knal feest van heeft gemaakt.
Het was echt een fantastisch jaar waar we trots op mogen zijn, zodat we dit nog vele jaren door
kunnen zetten.
Want ‘Geen gezeik, geen gezeur, een goeie carnaval daar gaan we vur’.
Heel erg bedankt en Alaaf!

PRINS HARM I

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN
PROGRAMMA
zaterdag 24 maart
zaterdag 24 maart
zaterdag 24 maart
zondag 25 maart
zondag 25 maart

Leveroy JO11-2G
Blerick JO8-3
SJVV JO7-1/ 2
SV H'veen/G'veen 3
SV H'veen/G'veen 1

SV H'veen/G'veen JO11-1G
SV H'veen/G'veen JO8-1G
SV H'veen/G'veen JO7-1
Panningen 5
Someren 7

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

uur
uur
uur
uur
uur

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 2018
Van donderdag 5 april tot en met maandag 30 april kunnen leden van de Rabobank Peelland Zuid hun
stem uitbrengen voor de Rabobank Clubkas Campagne. Ook SV Helenaveen Griendtsveen doet hier aan
mee!

GROTE EXPOSITIE SCHILDERCLUB “'t BROUWERSHUIS”
Zoals elke 2 jaar organiseert Schilderclub “’t Brouwershuis” ook dit keer weer een grote expositie
van schilder- en textielwerken in “De Wingerd” in Sevenum en wel zaterdag en zondag 21 en 22
april a.s. van 10.00-16.00 uur, die door ca. 45 cursisten onder leiding van Leo Coppus zijn
vervaardigd.

