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KONINGSDAG:
Volgende week dinsdag is het Koningsdag. De verjaardag van onze
Koning. Ook dit jaar wordt deze dag anders gevierd dan het graag
zouden willen. Wij wensen iedereen een mooie en hopelijk zonnige
dag toe, vooral zij die zich opgegeven hebben voor de Royal Selfie
Challenge.

GRIENDTSVEEN FLEURT OP.
Op zondag 09 mei is het Moederdag, maar ook de dag dat we aandacht willen besteden aan het
125 en 1 jaar jubileum van onze kerk. In de twee bijlagen bij dit Mededelingenblad kunt U daar
alles over lezen. Namens parochieraad, Vrouwenbeweging en Oranjevereniging van harte
aanbevolen.

KERKBERICHTEN.
Zondag 25 april: 4e zondag van Pasen.
Intenties zijn voor fam. Sleegers – Welten en voor ons Koninklijk Huis.
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)

VLIEGENDE BAKSTENEN…. ?????
Onlangs kregen we melding dat de goot van ons gemeenschapshuis kennelijk verstopt zat want hij liep
over. Toen we die goot schoon gingen maken bleken er naast bladeren ook een behoorlijk aantal stukken
baksteen in te liggen. Kleine maar ook van fors formaat. Vliegende bakstenen ??? Nee, natuurlijk niet.
Hoe die daar kwamen kunnen jullie wel raden. Bij nadere inspectie bleken ook meerdere dakpannen stuk
te zijn. Die zijn natuurlijk ook niet spontaan kapot gegaan want we hebben gelukkig een prima dak.
Moedwillige vernieling dus !
In moeilijke tijden van corona is het extra zuur dat wij het geld van het gemeenschapshuis moeten
besteden aan dit soort reparaties want zoals jullie weten moet het gemeenschapshuis zonder subsidies
zelf zijn broek ophouden. Dus ben zuinig op ons gemeenschapshuis, het is van ons allemaal.
Het bestuur van de Zaal.

TE KOOP:
Verse scharreleieren; 6 voor 1 euro; 10 voor € 1,50 bij Bert v.d. Heuvel,
Past. Hendriksstraat 24

Salon S de kapsalon van Griendtsveen.
U kunt o.a. terecht bij mij voor :
-knip behandelingen
-kleur behandelingen
-föhnen
-haarverlengingen
-hand en nagel verzorging
-voetverzorging (let op, geen pedicure)
-maar bij alle behandelingen krijgt u altijd een goed advies wat bij u
en uw haar past en kan.
Wilt u meer advies of een afspraak maken ?
U kunt mij bereiken op het telefoonnummer: 06 10375767
Ook kunt u online boeken via: https://salons.boekingapp.nl/
U bent van harte welkom en ik hoop u snel te zien in
Salon S
Sint Barbarastraat 35a
5766 PC Griendtsveen.

MAAK KENNIS MET ONZE NIEUWE GEDECOREERDEN
Net als vorig jaar kan onze jaarlijkse feestelijke bijeenkomst voor alle in Horst aan de Maas
woonachtige gedecoreerden (inwoners met een Koninklijke onderscheiding) op Koningsdag niet
doorgaan vanwege de maatregelen in verband met de bestrijding van de corona.
We hebben het goede gebruik om tijdens deze dag de nieuw-gedecoreerden van het afgelopen jaar
persoonlijk aan de andere gedecoreerden voor te stellen. Dat kan dus nu niet. Daarom hebben we een
film gemaakt om de nieuw gedecoreerden van het afgelopen jaar, inclusief degenen die tijdens de
‘Lintjesregen’ op maandag 26 april aanstaande worden gedecoreerd, aan iedereen voor te stellen.
Uitzending
De film zenden we op Koningsdag, dinsdag 27 april 2021, om 19.00 uur uit via:
• het Youtube kanaal van de gemeente Horst aan de Maas;
• verwijzing naar het Youtube kanaal op de website van de gemeente: www.horstaandemaas.nl;
• de Facebookpagina van de gemeente Horst aan de Maas;
• de LinkedIn-pagina van de gemeente Horst aan de Maas;
• het Twitteraccount van de gemeente Horst aan de Maas;
• de Facebookpagina van Omroep Horst aan de Maas.
Vlaggen
We zouden u willen vragen om op Koningsdag de vlag uit te steken. Niet alleen om de verjaardag van
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander te vieren, maar ook voor al die mensen die zich ten behoeve van
anderen of de samenleving inzetten. Vrijwilligers en actieve inwoners die bijdragen aan de sociale
verbinding in onze wijken, buurten en dorpen en die juist in deze tijden onmisbaar zijn. Vrijwilligers die
terecht “het cement van de samenleving” worden genoemd.

