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

AFLEVERING 4
E-mail: mededelingenblad@griendtsveen.org;
Internet: http://www.griendtsveen.org

25 JAN. 2018
Bezorging: 0493-529443

KERKBERICHTEN.
Zondag 28 januari: Met medewerking van Terpsichore uit Erp
09.45 uur: H.Mis. Intentie is voor fam. Sleegers – Welten.
WAAROM HET KOOR ZO HEET:
De naam "Terpsichore" stamt uit de oude Griekse mythologie. Terpsichore is de muze van de dans en de
zang.
Terpsichore (Grieks: Τερψιχόρη) is een van de negen muzen uit de Griekse mythologie. Haar naam betekent 'Zij die
graag danst', en ze is de muze van de dans en de lyrische poëzie, en de beschermvrouwe van het koor. Haar attribuut
is de lier.

Deze naam werd in 1994 gekozen als naam voor het koor dat daarvoor als "Het Erpse Jongerenkoor"
bekend stond. Aangezien in de loop van het bestaan de gemiddelde leeftijd van de leden van het koor
verder opliep, vond men dat de vlag de lading niet meer dekte. De naam Jongerenkoor wordt in het
algemeen geassocieerd met jeugd in de leeftijd van ca. 12 tot 21 jaar. Bij Terpsichore ligt de gemiddelde
leeftijd al gedurende enige tijd boven de 25 jaar. Bij het besluit de naam te wijzigen werd dankbaar gebruik
gemaakt van de hulp van alle leden. Aan eenieder werd gevraagd een originele naam te verzinnen voor het
koor. Velen gaven aan deze oproep gehoor. De naam "Terpsichore" werd uiteindelijk om een aantal
redenen gekozen. Ten eerste is het een naam die je in de "korenwereld" niet vaak tegenkomt en duidelijk
afwijkt van andere namen. In de tweede plaats kun je met wat fantasie in de naam Terpsichore iets in de
trend van "Het Erpse Koor" herkennen.

GEMEENSCHAPSHUIS: Ruimte te huur in Gemeenschapshuis de Zaal!
Op zoek naar een gezellige ruimte waar je met een groep (max. 25 personen) terecht kunt? De
voormalige peuterspeelzaalruimte is weer beschikbaar voor verhuur.
De voormalige peuterspeelruimte (48 m²) is ook uitermate geschikt als kantoor- of praktijkruimte
en is uitgerust met eigen opgang, een kleine keuken en een ruime buitenruimte met houten
berging. Er is WIFI door het hele gebouw. Van het sanitair van het gemeenschapshuis kan
gebruik worden gemaakt. Voor vergaderingen, bijeenkomsten en presentaties kan tegen
vergoeding eenvoudig gebruik worden gemaakt van de overige ruimtes in het
gemeenschapshuis.
Er zijn voldoende parkeervoorzieningen, en het gebouw is toegankelijk voor rolstoelers.
Dus als u belangstelling hebt voor een ruimte, schroom dan niet om een kijkje te nemen.
Contact
Voor mogelijkheden, prijzen kunt u, geheel vrijblijvend, contact opnemen met Ingrid Stam,
(penningmeester van het gemeenschapshuis): telefoon 0493- 529311, email icm.stam@home.nl

FANFARE RENANTIA.

Repetitie 29 januari:
Van 20.00-22.00u in De Zaal

VROUWENBEWEGING.
BESTE MENSEN,
Dank Jullie wel voor de vele schoenen die we gekregen hebben voor het “SCHOENENPROJECT” met de
schoolkinderen. We hebben er meer dan genoeg, zo veel zelfs dat de kinderen volop kunnen kiezen.
Waar we nog wel naar op zoek zijn is HULP bij de lessen.
We zijn vandaag [ 25 jan. ] begonnen maar zouden graag nog wat extra HULP willen hebben op ,
MAANDAG 29 jan., DONDERDAG 1 febr. en MAANDAG 5 febr.
Het is maar voor 2 uurtjes van 13.00 – 15.00 uur.
Als je een middag kunt helpen horen we dat graag d.m.v. een briefje in de bus of telefoontje naar Marij
Knapen 529213.
Namens alle kinderen al DANK JE WEL!

GRIENDTSVEENS UITSPANNING.
Zondag 28 jan is er de 5e AW bij Ons Genoegen te America.
Aanvang 10.00 uur. Vervoer wordt onderling geregeld.
Dan nog even een overzicht voor de maand Februari
Maandag
Zondag

5
18

Toernooi te Liessel aanvang 20.00 uur.
4e WST aanvang 11.00 uur.

Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

20
22
23
24
25

6e AW
6e AW
6e AW
6e AW
6e AW

te Griendtsveen 32 schutters
te Griendtsveen 36 schutters
te Griendtsveen 29 schutters
te Griendtsveen 25 schutters
te Griendtsveen 31 schutters

SAMEN UIT BUS.
Donderdag
Vrijdag
Zondag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

01
02
04
06
07
08

febr
febr
febr
febr
febr
febr

16:00-21:00 uur
13:00-17:00 uur
14:00-18:00 uur
09:00-13:00 uur
12:00-17:30 uur
09:30-17:00 uur

Grieks Restaurant Olympia Horst
Winkelen in Panningen
Koffie drinken in de regio
Markt Horst
Kienen bij KBO Horst
Ikea, Eindhoven

Donderdag
Vrijdag
Zondag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Dinsdag
Woensdag

15
16
18
20
21
22
23
27
28

febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr
febr

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

Winkelen in Straelen
Bowlen bij sportcentrum de Riet
Koffie drinken in de regio
Markt Horst
Kienen bij KBO Horst
Luxe High Tea bij v.d. Valk, Venlo
Museumplein Kerkrade
Markt Horst
Museum het Valkhof, Nijmegen

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
Bezoekadres
Jacob Merlostraat 11, 5961 AA Horst
E-mail:
info@samenuitbus.nl
Website:
www.samenuitbus.nl

