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KERKBERICHTEN.
Zondag 4 april: Eerste Paasdag.
11.00 uur: Plechtige Hoogmis. Voorganger: Deken Varela.
Intentie voor overleden ouders Spreeuwenberg – van de Sande.

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)

KONINGSDAG: Ook voor niet-leden van de KBO:
Doe mee en schrijf een brief voor de koning!
KBO-PCOB organiseert samen met de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen, Omroep
MAX en de ANBO de actie ‘Post voor het Paleis’. Vorig jaar werd gevraagd aan kinderen om
een brief aan de koning te schrijven, nu zijn de senioren aan de beurt. We vragen u om uw
ervaringen en de lessen die u in het afgelopen coronajaar hebt opgedaan te delen met de koning.
U kunt uw brief versturen via mail, per post of via de website www.postvoorhetpaleis.nl. Op deze
website vindt u daarnaast alle informatie over de actie. U kunt uw brief opsturen tot en met 10
april. Stuurt u ook een kopie naar communicatie@kbo-pcob.nl? Dan plaatsen wij ook een selectie
op onze website en in het Magazine. De mooiste brieven worden gebundeld en aangeboden aan
de koning, op Koningsdag.Hebt U geen internet, dan kunt U uw brief opsturen naar: Dick Steenks
(secretaris Oranjebond), Kerkweg 11, 4424 NJ Wemeldinge.
Graag met vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer en leeftijd.

Bloemen actie
Hallo allemaal,
Het is weer voorjaar dus tijd
voor een vrolijk Paasbloemetje!!!
Daarom kunt u ons vrijdag 2 april
vanaf 17.30 uur met tulpen en
gerbera’s bij u aan de deur verwachten.
We hopen u dan thuis te treffen zodat we leuke dingen met
de jeugd van Griendtsveen kunnen blijven organiseren.
Graag tot ziens bij jullie aan de deur.
Groetjes het bestuur kindervakantiewerk,

ANNEKE BALTUSSEN.
Op 25 maart was haar verjaardag.
Met dank aan de verpleging is ons Anneke nu 96.
Vrouwenbeweging, KBO en iedereen die een kaartje heeft
gestuurd. Hartelijk dank.
Vriendschap laat mensen lang leven, mooi toch.
Tot ziens bij een rondje Griendtsveen.

Het kan weer: Veilig leren zwemmen voor kinderen uit gezinnen met een
laag inkomen in Horst aan de Maas
Zwembaden in Horst aan de Maas zijn weer gestart met zwemlessen aan hun leerlingen. Nieuwe
leerlingen kunnen zich weer opgeven om binnenkort te starten met leren zwemmen. Dat is goed
nieuws voor kinderen en ouders in Horst aan de Maas.
Veilig leren zwemmen is onmisbaar voor kinderen die opgroeien in het waterrijke Nederland. Lekker
zwemmen is bovendien ontzettend leuk, gezond en belangrijk om mee te kunnen doen met vriendjes
en vriendinnetjes. Goed leren zwemmen is voor veel gezinnen een te grote aanslag op hun
portemonnee. Daarom is stichting Leergeld Horst aan de Maas er voor gezinnen met een inkomen
rond het bijstandsniveau. Nu de zwemlessen weer zijn gestart kunnen gezinnen weer een bijdrage
aanvragen voor het volgen van zwemlessen. Leergeld betaalt de zwemlessen rechtstreeks aan de
zwemschool.
Leergeld Horst aan de Maas is er ook voor kosten die gezinnen met een laag inkomen maken voor
lidmaatschap aan sportclubs, school(reisjes), dans, muziek, jeugdverenigingen en
kindervakantiewerk. De regeling is er voor kinderen van 0 t/m 18 jaar en geldt zeker ook voor
werkende ouders en ondernemers met een laag inkomen. Juist nu. Kijk voor meer informatie op
www.leergeldhorstaandemaas.nl.

Contact en openingstijden
Moet u iets regelen aan de balie in het gemeentehuis? Maak dan
eerst een afspraak. Dat kan via www.horstaandemaas.nl of bel ons
op (077) 477 9777.
Openingstijden gemeentehuis
Openingstijden gemeentewerf
Maandag: 8.00 - 20.00 uur
Maandag t/m vrijdag:
Dinsdag t/m vrijdag: 8.00 - 17.00 7.30-12.00 uur en 12.30-16.00
uur
uur
Let op: Maandag 5 april zijn het gemeentehuis en de
gemeentewerf gesloten i.v.m. Pasen.

VROLIJK PASEN.

KLEURPLAATJE.

NOG GEEN TERRASSEN
OPEN, STEUN ONZE
MIDDENSTAND.

