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KONINGSDAG.
A.s. zaterdag 27 april: Koningsdag.
Koning Willem-Alexander viert zijn verjaardag in Amersfoort. Wij doen dat ook, zie bijlage.

KERKBERICHTEN.
Zondag 28 april:
11.00 uur: H. Mis.
Intentie voor fam. Bukkems en voor de Koninklijke Familie.
Volgende mis op zondag 12 mei.
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 ma, di, do en vrij bereikbaar van 10.00 tot 12.00uur)

RESTAFVALZAKKEN
Beste inwoners van Griendtsveen,
Middels dit bericht willen wij doorgeven dat wij per direct stoppen met de verkoop van
restafvalzakken. De doos is leeg, de tijd is op.
Mocht er iemand interesse hebben om dit over te nemen dan kun je contact opnemen met de
Gemeente Horst aan de Maas; Tel: 077-4779777. Met vriendelijke groet, Leon en Jacintha.

GRIKON JEUGD!
Beste toneelliefhebbers,
Na een succesvolle voorstelling in 2017 gaat de jeugd van Grikon binnenkort hun voorstelling op de
planken brengen. Op zaterdag 18 en zondag 19 mei is het zover en spelen ze voor u “Juffrouw
Kachel”. De voorstelling op 19 mei is een matineevoorstelling (aanvang 14:30)
Dit stuk is een bewerking van het bekende boek van Toon Tellegen en wordt gespeeld door 13
enthousiaste acteertalenten uit ons eigen Griendtsveen.
Natuurlijk willen we ook u hierbij van harte uitnodigen.
Reserveer snel kaarten i.v.m. beperkte plaatsen! (zie ook bijlage)
Reserveren kan zoals altijd via: www.grikon.nl - info@grikon.nl - 06-22 50 22 71
We zien u graag bij een van deze voorstellingen! Toneelvereniging Grikon.

TONEELVERENIGING GRIKON
Beste leden, hierbij nodigen we u uit voor de ledenvergadering op dinsdag 7 mei om 20:15 in de zaal
Bestuur Grikon.

FANFARE RENANTIA.
Zaterdag 27 april : Koningsdag
Opening om 10.30u. Muzikanten worden om 10.25u in uniform bij de speeltuin verwacht.
Maandag 29 april

Verjaardagsrepetitie van 20.00-22.00u in De Zaal

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN
PROGRAMMA
za 27 apr. 17:00 uur H'veen-G'veen Veteranen
UITSLAGEN
za 20 apr. H'veen-G'veen Veteranen

- Deurne Walsberg Veteranen

- SV Brandevoort Veteranen

4-4

STEM OP SV HELENAVEEN GRIENDTSVEEN
Heb jij je stem al uitgebracht voor de Rabobank Clubkas Campagne . Als lid van Rabobank Peelland Zuid
mag je tijdens de clubkas campagne stemmen. Elke stem verhoogt de bijdrage voor onze clubkas.

SAMEN UIT BUS.
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zondag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zondag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Zondag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

01 mei
02 mei
03 mei
05 mei TEL
07 mei
08 mei
09 mei
10 mei
13 mei
14 mei
15 mei
16 mei
17 mei
19 mei TEL
21 mei
22 mei
23 mei TEL
26 mei
28 mei
29 mei
30 mei
31 mei

11:45 – 17:30 uur
10:00 – 18:00 uur
12:30 – 17:30 uur
13:30 – 18:00 uur
09:00 – 13:00 uur
12:00 – 18:00 uur
15:30 – 21:00 uur
13:00 – 17:00 uur
12:30 – 17:30 uur
09:00 – 13:00 uur
11:45 – 17:30 uur
13:30 – 17:00 uur
12:30 - 17:30 uur
13:30 – 18:00 uur
09:00 – 13:00 uur
12:30 – 17:00 uur
09:30 – 18:00 uur
13:00 – 17:30 uur
09:00 – 13:00 uur
13:00 – 17:00 uur
Hemelvaart
11:00 – 15:00 uur

Kienen bij KBO Horst
Kevelaer
Vlindertuin Klein Costa Rica, Someren
Koffie drinken in de regio
Markt Horst
Museum Eyewitness, Beek
Brasserie de Huiskamer, Well
Winkelen in Straelen
Kienen bij KBO Meterik
Markt Horst
Kienen bij KBO Horst
Slaque, Melderslo
Bezoek aan Projectgebied Ooijen-Wanssum
Koffie drinken in de regio
Markt Horst
Holland Casino, Venlo
Rondrit Groesbeek/Kranenburg
Koffiedrinken in Horst-centrum
Markt Horst
Rondleiding Griendtsveen
Lunchen bij Mikado, Horst

De uitstapjes waar TEL bij staat, kunt u enkel en alleen telefonisch boeken. Dus niet via mail.
Indien nodig is de bus telefonisch te bereiken onder nummer 06-50602215
Programma via e-mail.
Heeft u een e-mail adres en wilt u voortaan het programma via e-mail ontvangen? Laat het ons dan
weten. U krijgt het programma dan in dezelfde week als met de post. Scheelt wel papier en inkt.

Voor meer informatie:
Telefoon:
Telefoon b.g.g.:
E-mail:

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
info@samenuitbus.nl Website:
www.samenuitbus.nl

Hallo Klotbultjes en Klotbulterinnekes,
Het lijkt nog zo ver weg carnaval
Maar wij kunnen al niet wachten!!!
Wij willen graag al weer muziek gaan kiezen en een te
gekke dans bedenken waar onze dansgarde weer mee van
het podium spat.
Lijkt het je leuk om met de Klotbultjes op ‘tournee’ te
gaan samen met we hopen weer 2 prinsen en hun gevolg.
Dan is de dansgarde misschien wel iets voor jou.
Zit je nu in groep 3 en vind je het leuk om te dansen.
We trainen op donderdag avond dus kun je dan
en de tijd van januari tot en met de carnaval!
( dan zijn de recepties )
Dan hopen we dat je bij de dansgarde komt
om zo de carnaval nog leuker te maken!!!
Voor vragen of om je op te geven ( het kan tot
5 mei) kun je bellen of appen met
tel. 06-23100257
Groetjes Marieke, Iris & Soraya

Hallo allemaal,
Heeft u al gestemd voor de clubkas campagne van de
Rabobank? Het kan nog tot 30 april!!!
Als u ons een warm hart toe draagt zouden we het fijn
vinden een stem van u te mogen ontvangen.
Dan gaan wij er komend seizoen weer iets leuks voor de kinderen van
Griendtsveen mee doen.
Dus Stem voor KVW Griendtsveen!!!
Alvast bedankt, het bestuur van het KinderVakantieWerk

ps. Allemaal bedankt voor het kopen van onze bloemen de
verkoop ging zo overweldigend goed dat we al door onze
bloemen heen waren voor dat we bij alle huizen waren
geweest!!! Niet getreurd volgend jaar zorgen we
gewoon voor een x-aantal bosjes extra.

