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KERKBERICHTEN.
Vrijdag 31 maart; 13.00 uur: Gouden huwelijk Sjef en Annie Gijsbers van Leeuwen.
Zondag 2 april: Vijfde Zondag van de Vastentijd.
09.45 uur: Eucharistieviering. Intentie voor Pietje Vorstenbos en Nolda Biemans – van
Limbeek.
Misdienaars: Renske en Marloes.

VASTENACTIE.
Zoals elk jaar wordt er in de Vastentijd ook aandacht besteed aan de Vastenactie. Wij sluiten ons
dit jaar ook weer aan bij de Vastenactie in het Dekenaat Horst. Voor dit doel staat er tot en met
Pasen een collectebus achter in de kerk voor uw giften aan dit doel. Verderop in dit
Mededelingenblad meer informatie over “Helpende Handen” in India.

KERKPOETSEN,
Op maandag 3 april is het weer kerkpoetsen zodat we met het Paasfeest, 16 april, ’n schone
kerk hebben. We verwachten jullie om 9.00uur.

Aan alle kinderen van Griendtsveen en hun ouders:
Palmpaasstokken maken.
Volgende week woensdagavond 5 april kunnen alle kinderen van Griendtsveen een Palmpaasstok
komen maken tijdens de jeugdclub in het jeugdgebouw van 18.45 tot 19.45
Ook de kinderen die niet op de club zitten en de kinderen die niet bij de Peelzangertjes zitten zijn van
harte welkom. Wij zorgen voor de stokken en het crêpe-papier.
Graag willen we aan de kinderen vragen zelf een schaartje, plakband, takjes groen en versierseltjes mee
te brengen. Ook willen we aan de ouders vragen de kleinere kinderen onder begeleiding te laten komen
zodat ze meegeholpen kunnen worden. En vele handen maken licht werk dus iedereen is welkom om te
komen helpen. De Palmpaasstokken gaan na afloop naar de kerk.
Tijdens de Palmpasen gezinsviering, op zondag 9 april om 9.45, mogen de kinderen in een optocht de
palmpaasstokken in de kerk dragen, daarna mogen ze mee naar huis genomen worden. Compleet met
bovenop een broodhaantje, dat wellicht ook dit jaar weer door een gulle gever geschonken wordt!
De kinderen die niet naar de kerk komen kunnen na de club hun palmpaasstok mee naar huis nemen.
De kinderen van de Peelzangertjes willen we vragen of ze zondag 9 april om half tien in de kerk zijn
zodat we nog in kunnen zingen.
Allemaal van harte welkom op woensdag avond 5 april om 18.45 bij het jeugdgebouw.
Vriendelijke groet, Marion, Carla en Maria en de leiding van de club.
ALLE VRIJWILLIGERS, VOLWASSENEN EN KINDEREN NOG BEDANKT VOOR DE
ASSISTENTIE BIJ DE OPRUIMDAG. OP DE SITE VAN HALLO HORST AAN DE MAAS
STAAN NOG WAT FOTO’S.

VROUWENBEWEGING.
Woensdag 12 april is de creatieve avond met Carla, die met jullie ’n prachtig PAASSTUK gaat
maken. Als je mee wilt doen geef je dan op , tot UITERLIJK 5 APRIL, dan kan Carla voor de
takken en verse bloemen zorgen. Voor verdere informatie zie het mededelingenblad van vorige
week. Opgeven bij Carla, Tiny of Jannij.

VROUWENBEWEGING,
Dames LET OP tot 1 april nog de kans om op te geven voor ons UITSTAPJE op VRIJDAG 19
mei naar de ORANJERIE in ROERMOND.
Jullie weten dat onze mannen/ vrienden/ vriendinnen ook mee mogen. We hebben ook al
verschillende [ heren] aanmeldingen maar de bus is eigenlijk nog niet vol genoeg!! Voor de
verdere informatie zie het programmaboekje. GEEF JE OP en geniet 19 mei van een SUPER
voorstelling [live muziek] in het theater van Roermond.

WANDELWEEKEND.
Zoals u allen wel zult weten is het a.s. weekend zover.
Onze basisschool leerlingen en ook de peuters, hebben op school prachtige werkstukken
gemaakt die we aan onze 5 bruggen op zullen hangen zodat iedere wandelaar die goed kan
bekijken.
Dus papa’s, mama’s, oma’s en opa’s kom samen met de kinderen lekker wandelen en
bewonder de tentoonstelling van de schitterende werken.
Een jury heeft ook alle werkstukken bekeken en volgende week zal op school de prijsuitreiking
plaatsvinden.
Voor verdere informatie zie de flyer [vorige week aan het mededelingenblad] en u kunt ook
kijken op Reindonk TV of op de computer bij de website, www.reindonk.nl onder de knop,
uitzending tv gemist en dan onder studio2b.
Ook hebben de dames van de Vrouwenbeweging weer heerlijk gebak en lekkere soepen
gemaakt die, bij de Zaal en de posten, het Biologisch Centrum van Staatbos in de Mariapeel en
onze kerk, tegen een kleine vergoeding aangeboden worden.
Vooraf aanmelden voor de wandelingen is NIET nodig, INSCHRIJVEN in de ZAAL vanaf 8.00
uur, IEDEREEN is van harte WELKOM .
Wij wensen u allen veel WANDELPLEZIER!

FANFARE RENANTIA.
Maandag 3 april: Wekelijkse repetitie van 20-22u in De Zaal
Vrijdag 7 april: Generale repetitie van 20-22u in De Zaal
Zaterdag 8 april: Concert Beestachtig Goed. Zie verderop in dit blad.

GRIKON JONGERENTONEEL
Op dinsdag 4 april gaan we met 9 dappere en enthousiaste Griendtsveense jongeren beginnen met de
repetities voor wat een echte theaterproductie gaat worden later dit jaar!
De repetitie begint op 18:45, zorg dat je op tijd bent! Op deze avond krijg je ook het repetitieschema
uitgereikt.
Mocht je je nog niet hebben opgegeven maar wil je toch meedoen? Stuur dan alsnog even een berichtje
naar Rene, 06-22502271 of info@grikon.nl
Wij hebben er erg veel zin in en naar aanleiding van de eerdere bijeenkomst weten we…jullie ook!!!
Tot dinsdag!

Griendtsveen

Eetplein
g
woensdag 5 april

Lekker samen eten voor iedereen

Het volgende eetpunt in Griendtsveen is

en u bent van harte welkom!

U bent welkom bij de zaal, tussen 11.45 uur en 12.00 uur wordt u verwacht. Vanaf 12.00 uur wordt een heerlijk warm diner
voor u en uw plaatsgenoten geserveerd. Dit alles voor slechts € 10,00 exclusief de consumpties.
Wilt u deelnemen aan het eetpunt dan kunt u zich aanmelden tot maandag 3 april 09.00 uur. U bent van harte
welkom om een keertje deel te nemen zodat u een eerste indruk krijgt. Aan het einde van uw eerste eetpunt besluit u of u
vaker wil deelnemen.
Heeft u vragen, interesse of wilt u zich aanmelden of afmelden (vóór maandag 3 april 9.00u)
dan kunt u contact opnemen met Joke Steeghs telefoonnummer 0493 529266 of Nelly v.d. Zanden telefoonnummer 0493 529346
Mag ook via de email: jmjsteeghs@onsbrabantnet.nl
Eetplein Griendtsveen wordt georganiseerd door KBO Griendtsveen
Contactadres kbo@griendtsveen.org

Bloemen actie
Hallo allemaal,
Het is weer voorjaar dus tijd voor een vrolijk Paasbloemetje!!!
Daarom kunt u ons donderdag 13 april
vanaf 17.30 uur met tulpen en gerbera’s bij u verwachten.
We hopen u dan thuis te treffen zodat we leuke dingen met de jeugd van Griendtsveen
kunnen blijven organiseren.
Tot ziens bij jullie aan de deur.
Groetjes het bestuur kindervakantiewerk.

VASTENACTIE PROJECT 2017:
HELPENDE HANDEN INDIA: ‘MOEDER EN KIND’
een afdeling van het Helpende Handen Ziekenhuis
Inmiddels geniet het goede doelen project Helpende Handen (HH) in de regio Horst enige bekendheid. Al vele jaren
werkt Helpende Handen samen met het Dendron College en in de vastentijd met de vastenactiegroep Horst aan de
Maas.
Kwetsbare weeskinderen, kwetsbare ouderen, vrouwen en mannen met psychiatrische ziekten, verstandelijke
beperkingen en lichamelijke handicaps worden sinds 1983 bij HH liefdevolle opvangen. HH helpt waar hulp nodig
is en zorgt waar directe zorg nodig is. HH investeert ook in de toekomst. Door basis-, middelbaar- en
beroepsonderwijs aan te bieden kunnen kansarme jongeren een zelfstandig en menswaardig bestaan opbouwen.
HH is niet aan religie gebonden en onafhankelijk van de overheid.
In de wijde omgeving van Tiruverkadu, waar de hoofdlocatie van HH is gevestigd, wonen zeer arme hardwerkende
landbouwers-, bouwvakkers- en loonwerkersgezinnen. Zij kunnen geen gebruikmaken van de
basisgezondheidsvoorzieningen van de stad Chennai. De kosten zijn te hoog, de afstanden te groot en vervoer is te
duur. Zij blijven dan ook vaak verstoken van gezondheidszorg. HH wil, tegen een voor iedereen betaalbare prijs,
kwalitatief goede preventieve medische zorg en medische behandeling bieden aan deze bevolkingsgroepen in het
nieuwe HH-ziekenhuis. Een van de hoofddoelstellingen van het HH-ziekenhuis is de zorg voor in crisis geraakte
kansarme zeer kwetsbare zwangere vrouwen met een psychiatrische ziekte en/of een verstandelijke beperking en
hun kinderen. Per jaar zullen er, zo blijkt uit onderzoek, ongeveer tussen de 700 en 1800 kansarme vrouwen in het
ziekenhuis kunnen bevallen. De moeders en kinderen krijgen zo de noodzakelijke behandeling. Daarnaast zullen er
ongeveer 20 tot 30 vrouwen bevallen die opgevangen zijn binnen HH.
Steven Vidyaakar heeft ons gevraagd de inrichtingskosten van € 27.500,- voor de 2 verpleegafdelingen voor
‘moeder en kind’ en 1 kraamafdeling te financieren. Zoals al zovele jaren onder steunt Wilde Ganzen ook deze keer
dit bijzondere project met een premie. Voor informatie: www.helpendehandenindia.nl

INFO ST HELENAVEEN / GRIENDTSVEEN
UITNODIGING!!!
ZEER BELANGRIJK!!!
Voor alle leden, rustende leden, ereleden, leden van verdiensten en ouders van de jeugdspelers
is er op donderdag 20 april een algemene ledenvergadering in Gemeenschapshuis de Zaal.
Aanvang 20:00 uur
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld i.v.m. de toekomst van onze vereniging.
Met vriendelijke groet, Het bestuur.
Uitslagen senioren
zo 26-3
Kronenberg 1
zo 26-3
Koningslust 4
zo 26-3
ST H'veen/G'veen 4

-

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

2-2
10-2

Uitslagen junioren
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

S.V. Brandevoort JO13-7
Stiphout Vooruit JO11-7G
Bruheze JO9-5

11-0
4-0
1-0

Programma senioren
zo 02-4
Egchel 1
zo 02-4
ST H'veen/G'veen 2
zo 02-4
Helden 7
zondag 02-4
ST H'veen/G'veen 4

Aanvang
ST H'veen/G'veen 1
Grashoek 2
ST H'veen/G'veen 3
Lierop 4

11:00
11:00
10:00

-

Programma junioren
Aanvang
za 01-4
S.V. Brandevoort JO13-8G
za 01-4
Someren JO11-9G
za 01-4
Liessel JO9-3G

5-1

14:30

Aanwezig
ST H'veen/G'veen JO13-1G
9:30
ST H'veen/G'veen JO11-1G
10:30
ST H'veen/G'veen JO9-1G
9:30

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

07
08
11
11
12
13
14
18
18
19
20
21
21
23
25
25
26
28
28

apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr

09:45
13:30-17:00 uur
09:00-13:00 uur
14:00
13:00-17:30 uur
10:30-15:00 uur
09:45
09:00-13:00 uur
14:00
12:00-17:30 uur
10:00-16:00 uur
09:45
13:30-17:30 uur
14:00-17:00 uur
09:00-13:00 uur
14:00
09:00-18:00 uur
09:45
13:00-17:00 uur

Winkelen Patronaat, Horst
Odapark, Venray
Markt Horst
Jan Linders, Tienray
Tuincentrum Leurs, Venlo
De Fabriek, met de pot meeëten, Maasbree
Winkelen Patronaat, Horst
Markt Horst
Jan Linders, Tienray
Kienen bij KBO Horst
Winkelcentrum Makado, Beek
Winkelen Patronaat, Horst
Winkelen in Horst
Koffie drinken in de regio
Markt Horst
Jan Linders, Tienray
Bloesemtocht in de Betuwe
Winkelen Patronaat, Horst
Winkelen in Straelen

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

