MEDEDELINGENBLAD
VOOR
GRIENDTSVEEN
VIERENVEERTIGSTE JAARGANG
Redactie: Helenaveenseweg 4; Tel. 06-21513560

AFLEVERING 8
E-mail: mededelingenblad@griendtsveen.org;
Internet: http://www.griendtsveen.org

23 FEB. 2017
Bezorging: 0493-529411

VAN DE REDACTIE.
In deze aflevering natuurlijk veel aandacht voor het komende carnavalsweekend. De redactie
wenst U plezierige dagen toe.

KERKBERICHTEN.
Zondag 26 februari: DEZE H.MIS VERVALT.

ONDERHOUD KERKHOF.
Maandag 27 feb. tweewekelijks onderhoud op het kerkhof vanaf 09.00 uur. Vrijwilligers die mee
willen helpen met het onderhoud van het kerkhof zijn en blijven welkom.

DORPSRAAD GRIENDTSVEEN.
Zoals in een extra editie al aangekondigd vervalt de Dorpsraad van vanavond.
We zijn nog in afwachting van nadere informatie over de volgende vergadering. Wij hopen U in
de volgende aflevering hierover te kunnen informeren.

FANFARE RENANTIA.
Maandag 27 februari:
géén repetitie ivm Carnaval.
Dinsdag 28 februari:
Deelname optocht. Zie de wekelijkse mededelingen voor meer informatie.

Renantia wenst alle inwoners een hele gezellige Carnaval toe!
GRIENDTSVEENS UITSPANNING
Zondag 26 en dinsdag 28 februari zijn wij gesloten in verband met Carnaval.
De leden en het bestuur wensen alle inwoners van Griendtsveen en omstreken

Te gekke en dolle carnavalsdagen toe
Nog even een overzicht voor de maand maart:
Let op vrijdag 3 maart is onze jaarlijkse ledenvergadering aanvang 20.00 uur
Alle leden worden verwacht.
Als je echt niet kunt komen dan afmelden bij een van de bestuursleden.
Zondag
Zaterdag
Zondag
Maandag

12
18
19
27

7e AW te Venlo bij EHS aanvang 10.00 uur.
Veteranendag te Koningslust
5e WST aanvang 11.00 uur.
Toernooi te Liessel bij Kunst en Vriendschap aanvang 20.00 uur.

40 JAAR TONEELVERENIGING GRIKON
Beste toneelliefhebbers van Griendtsveen. Dit jaar bestaat onze toneelvereniging Grikon 40 jaar!
Dat willen we graag samen met u op gepaste wijze gaan vieren.
Ons jubileumjaar begint natuurlijk met een bijzondere voorstelling die we op 25-26-27-28-29 mei
voor u zullen gaan spelen. Schrijft dit alvast in uw agenda want dat is wat verder in het jaar dan u
van ons gewend bent!
Bij een jubileum hoort natuurlijk ook een feestje en op zaterdag 24 juni zullen we dan ook een
receptie houden gevolgd door een feestelijke avond voor genodigden, die geheel in het teken zal
staan van 40 jaar Grikon.
Ook zijn we druk bezig met een theatervoorstelling voor en door onze jeugd van Griendtsveen
tussen de 13 en 18 jaar. De eerste aanmeldingen zijn al binnen!
Hiervoor hebben we een echte regisseuse kunnen strikken met heel veel ervaring die samen met
de jeugd en leden van Grikon een heuse voorstelling gaat maken die we later dit jaar voor u in de
zaal zullen gaan opvoeren
Verderop in het mededelingenblad vind u nog meer informatie hierover.
We zullen u de komende tijd via het mededelingenblad en andere media inlichten over onze
diverse activiteiten en spreken de hoop uit dat we u, als ons trouw publiek, ook dit jaar weer
mogen verwelkomen op een of meerdere activiteiten.
Tot gauw! Namens bestuur en leden.

INFO SV HELENAVEEN /RKSV GRIENDTSVEEN.
Uitslagen senioren
zo 19-2
ST H'veen/G'veen 1
zo 19-2
Sparta'18 4
zo 19-2
ST H'veen/G'veen 3
zo 19-2
SSE 4

-

Uitslagen junioren
za 18-2
ST H'veen/G'veen JO13-1G
za 18-2
ST H'veen/G'veen JO11-1G
za 18-2
ST H'veen/G'veen JO9-1G

Grashoek 1
ST H'veen/G'veen 2
MVC'19 5
ST H'veen/G'veen 4

7-2
5-0
3-5

1-3

ZSV JO13-4G
ZSV JO11-4
Someren JO9-5G

10-0
12-1
4-5

HUISARTSENPRAKTIJK AMERICA, Pastoor Jeukenstraat 6 in America
-

Met carnavalsmaandag 27 februari is de apotheek + huisartsenpraktijk gesloten.
Waarneming wordt dan gedaan door de huisartsenpost, tel. 0900- 8818 en door de dienstapotheek
(zie hieronder).

Apotheek
Elke werkdag geopend van 08.00 tot 17.00 uur. Buiten deze tijden kunt u tot 23.00 uur voor spoedgevallen
op recept terecht bij de centrale dienstapotheek de Wieenhof in Venray. Telefoonnummer: 0478-760007
Tussen 23.00 - 8.00 uur worden spoedrecepten geleverd vanuit Dienstapotheek Noord-Limburg te Venlo.
Huisartsenpraktijk
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar op: 077-464 17 07. Dagelijks na 17.00 uur en
weekenden en feestdagen kunt u terecht op de huisartsenpost Noord-Limburg. Deze is bereikbaar op
telefoonnummer: 0900 88 18
Kijkt u ook eens op onze website: www.america.praktijkinfo.nl! U kunt u hier terecht voor informatie over
vakanties, herhaalrecepten en andere vragen en reacties.

