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

AFLEVERING 12
E-mail: mededelingenblad@griendtsveen.org;
Internet: http://www.griendtsveen.org

23 MRT. 2017
Bezorging: 0493-529411

AANDACHT VOOR DE DIVERSE BIJLAGEN BIJ DIT MEDEDELINGENBLAD
SCHOONMAAKACTIE GRIENDTSVEEN.
A.s. zaterdag 25 maart is de Nationale Schoonmaakdag. Net als de afgelopen jaren willen we
dan Griendtsveen ook weer gaan schoon maken. In de bijlage meer informatie.

KERKBERICHTEN.
Zondag 26 maart: Vierde Zondag van de Vastentijd.
09.45 uur: Eucharistieviering. Intentie voor overleden ouders ter Voert – te Kaat en
kinderen.
14.00 uur: Doopsel van Loes Berkers, dochter van Jan en Suzanne Berkers.
Misdienaars: Amy en Vera.

VROUWENBEWEGING,
Dames denken jullie nog aan het opgeven voor ons UITSTAPJE op VRIJDAG 19 mei naar de
ORANJERIE in ROERMOND. Jullie weten dat onze mannen/ vrienden/ vriendinnen ook mee mogen.
We hebben al verschillende aanmeldingen. Uiterlijk eind maart moeten de betalingen binnen zijn. Voor
de verdere informatie zie het programmaboekje. GEEF JE OP en begin het weekend van 19 mei met een
SUPER voorstelling [live muziek] in het theater van Roermond.
Laat het bestuur niet in de kou staan!

VROUWENBEWEGING

CREATIEVE AVOND PAASSTUK MAKEN WOENSDAG 12 APRIL

Beste dames, Zoals in het programmaboekje vermeld staat gaan we onder leiding van Carla een niet te
moeilijk bloemstuk maken voor in een vaas. De vaas mag van glas, keramiek enz. zijn en mag ook best
wel wat hoger zijn 20-40 cm. met boven een opening van ongeveer 10-15 cm. doorsnee. Het basis frame
wat vaker te gebruiken is ligt zo gezegd bovenop de vaas en we gaan het geheel dit jaar eens speels
afwerken met verse bloemen die we er doorheen weven en opsmukken met allerlei
paasversieringen. Zouden jullie zelf de vaas en als je wat paasversieringen hebt mee willen brengen ,dan
zorgen wij voor de verse bloemen, ook nog enkele leuke versieringen en de takken voor het frame.
Omdat we wel moeten weten hoeveel personen hieraan deelnemen graag opgeven bij Tiny , Jannij of
Carla voor uiterlijk 5 april . Aan deze avond zijn verder geen onkosten verbonden. Hopende op een
gezellige avond en met Pasen een mooi stuk op de tafel zien wij graag jullie opgave tegemoet.
Het Bestuur.

FANFARE RENANTIA.
Maandag 27 maart:
Wekelijkse repetitie van 20-22u in De Zaal
Donderdag 29 maart:
Extra repetitie van 20-22u in De Zaal

GRIENDTSVEENS UITSPANNING.
Maandag 27 maart gaan wij naar het toernooi te Liessel bij Kunst en Vriendschap.
Aanvang 20.00 uur. Vertrek 19.30 uur. Vervoer H Bos en P Spreeuwenberg.
Dan nog even een overzicht voor de maand APRIL
Zaterdag
8
Toernooi te Koningslust aanvang 19.00 uur (90 jarig bestaan)
Zondag
16
Pasen 1e wedstrijd koningschieten over 60 pijlen.
Aanvang 11.00 uur de 1e 30 pijlen en om 16.00 uur de 2e 30 pijlen.
Dinsdag
25
Toernooi te Castenray aanvang 20.00 uur.

INFO ST HELENAVEEN / GRIENDTSVEEN
Uitslagen 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
zo 19-3
Someren 13

-

Uitslagen junioren
za 18-3
ST H'veen/G'veen JO13-1G
za 18-3
ST H'veen/G'veen JO9-1G
Programma senioren
zo 26-3
Kronenberg 1
zo 26-3
Koningslust 4
zo 26-3
ST H'veen/G'veen 4

0-7
Afgelast
Afgelast
1-3

SJVV JO13-2G
ZSV JO9-5

Afgelast
Afgelast

Aanvang
ST H'veen/G'veen 1
ST H'veen/G'veen 3
HVV Helmond 3

-

Programma junioren
Aanvang
za 25-3
ST H'veen/G'veen JO13-1G
za 25-3
ST H'veen/G'veen JO11-1G
za 25-3
ST H'veen/G'veen JO9-1G

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

14:30
10:30
10:00

Aanwezig
S.V. Brandevoort JO13-7
12:00
Stiphout Vooruit JO11-7G
10:30
Bruheze JO9-5
9:00

HUISARTSENPRAKTIJK AMERICA
-

Op 11 +13 april is er geen huisarts aanwezig. De apotheek in America is dan wel gewoon
geopend.
Op 23 april is er bedrijvendag in America. Onze apotheek zal deze dag ook geopend zijn.
Op 26 + 28 april is er ook geen huisarts aanwezig. Ook dan is de apotheek gewoon
geopend.

Bij afwezigheid van de huisarts kunt u voor dringende gevallen contact opnemen met
huisartsenpraktijk van Weeghel in Sevenum, tel. 077-4674175.

ONDERHOUD KERKHOF.
Maandag 27 maart tweewekelijks onderhoud op het
kerkhof vanaf 09.00 uur. Voorlopig zal dat ook elke twee
weken gebeuren. Vrijwilligers die mee willen helpen met
het onderhoud van het kerkhof zijn en blijven welkom.

ZOMERTIJD
Het komend weekend gaat de zomertijd weer in.

RONDE VAN GRIENDTSVEEN 2017
Op vrijdag 21 april staat Griendtsveen in het teken van “De Ronde”. Alle kinderen van basisschool De
Driehoek zullen mee gaan doen aan dit spektakel.
Het ochtendprogramma zal bestaan uit een hindernisbaan die is uitgezet op de speelplaats van school. De
kinderen van de groepen 1, 2 en 3 zullen ook deelnemen aan een “minisponsortocht” over een ronde
rond het speeltuintje aan de pastoor Hendriksstraat.
’s Middag staat de “grote sponsortocht” op het programma. De deelnemers rijden dan over een parcours
van 2,3 kilometer. Er wordt om 13.00 uur gestart op de Apostelweg nabij de pomp. De route gaat
vervolgens over de Kanaalweg naar het kruisbeeld, aan de andere kant van het kanaal weer terug, en dan
via de Zonnedauw en Lavendellaan terug naar de start.
Gedurende twee uur proberen onze helden zoveel mogelijk van deze rondes af te leggen.
Het parcours zal op vrijdag 21 april tussen 13.00 en 15.00 verkeersvrij zijn. Hiervoor is een vergunning
afgegeven door de gemeente. Willen omwonenden hier a.u.b. rekening mee houden?
Verder vragen wij iedereen die tijd heeft om alle kinderen te komen aanmoedigen. Dat geldt natuurlijk
ook voor de kinderen die ’s morgens aan hun mini-sponsortocht (vanaf 10.30) beginnen.

Horstaandemaasvoorelkaar.nl: vraag en aanbod maart
Het wordt weer langzaam lente, een mooie tijd voor vrijwilligerswerk. Wil jij graag je handen uit de mouwen steken?
Of kun je met dit mooie weer juist een extra handje gebruiken? Neem dan eens een kijkje op
www.horstaandemaasvoorelkaar.nl.
Om je wat ideeën te geven met wat voor vragen en talenten je terecht kunt op www.horstaandemaasvoorelkaar.nl
zullen we enkele voorbeelden van de site beschrijven.
Vragen:
- Een sociale man van 80 jaar uit Horst zoekt hulp bij het snoeien, harken, onkruid wieden van zijn tuintje aan de
voor- en achterkant van zijn huis.
- Museum de Locht in Melderslo zoekt vrijwilligers die het leuk vinden om mee te helpen bij het rondleiden van
basisschoolklassen en het begeleiden van de kinderactiviteiten.
- Een man uit Melderslo zou het fijn vinden om extra hulp te krijgen bij het onderhouden van zijn tuin. Dit is voor
hem zelf moeilijker geworden door lichamelijke problemen.
Aanbod:
- Ad uit Grubbenvorst zou graag oudere mensen willen helpen die problemen ervaren bij het werken met een
computer of een tablet.
- Sharon uit Horst wil op de vrijdagochtenden binnen een organisatie helpen met administratieve taakjes zoals
kopieerwerk en het op orde maken van de post.
Olaf uit Broekhuizen biedt zich aan om te helpen met taken op computer- en ICT gebied. Verder heeft hij veel
ervaring in de grafische branch.

SAMEN UIT BUS.
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag

04
04
05
06
07
08

apr
apr
apr
apr
apr
apr

09:00-13:00 uur
14:00
12:00-17:30 uur
13:30-17:00 uur
09:45
13:30-17:00 uur

Markt Horst
Jan Linders, Tienray
Kienen bij KBO Horst
Museum Bert Coppus, Horst
Winkelen Patronaat, Horst
Odapark, Venray

Voor meer informatie:
Telefoon:
Telefoon b.g.g.:

06 48566699 Iedere maandag en donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur
06 48566838 Iedere maandag en donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur

