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KERKBERICHTEN.
Zondag 25 augustus: GEEN H.Mis.
12:00 uur: Doopsel van Suze van Lieshout.
Zondag 01 september: H.Mis.
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)

ONDERHOUD KERKHOF.
Maandag 26 augustus tweewekelijks onderhoud op het kerkhof vanaf 09.00 uur. Vrijwilligers die
mee willen helpen met het onderhoud van het kerkhof zijn en blijven welkom. Het onderhoud van
het kerkhof is gepland in de oneven weken.

FANFARE RENANTIA.
Maandag 26 augustus
Repetitie van 20.00-22.00u in De Zaal

SAMEN IN BEWEGING! Wie komt er meedoen?
Op woensdag 28 augustus beginnen we weer een nieuw seizoen met de gym. We
hebben er graag nog wat mensen bij, het is gezond, ook plezierig en heel
gezellig, daarom nodigen we 55-plussers uit om eens te komen kijken en (de eerste
keer gratis) mee te doen. Iedere woensdagmorgen om 9.15u in de Zaal.
Zie ook www.sameninbeweging.com

KBO GRIENDTSVEEN.
Op dinsdag 17 september gaan we naar de zorgwijngaard
“Vinea Cura” in Beringe. Naast de wijngaard zijn er ook
boerderijdieren en een wijnproeverij. Daar krijgen we een
rondleiding en uitleg over de wijngaard. Vertrek om 13.30 uur bij de kerk. Eigen bijdrage 6,50
euro voor koffie en vla. Zoals afgesproken bij de jaarvergadering betaalt elke inzittende 2 euro
aan de chauffeur. Graag even opgeven van te voren uiterlijk vrijdag 06 september bij Beppie (0651830894) of Arnold tel 06-27104170 (bij afwezigheid inspreken op antwoordapparaat). Of per email: kbo@griendtsveen.org.
Op 16 oktober zullen we nog een wandeling organiseren. Meer informatie daarover volgt nog.

VROUWENBEWEGING.
Afgelopen week hebben jullie allemaal het nieuwe programmaboekje van het seizoen 2019/2020
ontvangen. Hierbij waren 2 formulieren om in te vullen, een voor onze feestdag en een voor de
zondag wandeling op 15 sept.
Denken jullie er aan dat het formulier voor de ZONDAG WANDELING tot UITERLIJK 1 sept.
ingeleverd kan worden i.v.m. het reserveren van de feestelijke lunch!
We hopen dat er weer, evenals andere jaren, een flinke groep wandelaars en/of deelnemers aan
de lunch meegaan. Een prachtig wandelgebied en een prachtige lunch locatie!
Als er nog dames zijn die ook graag een programma willen bekijken en misschien lid willen
worden van onze vereniging, dan horen we dat graag. We hebben momenteel 54 leden.
Een telefoontje naar Carla Vossen, 529598 en het programma zal zo thuis bezorgd worden.

THEMA THEATER: “Zelf Sjöldj”
Op donderdagavond 5 september organiseert Wijkcomité Norbertus in
samenwerking met de gemeentelijke netwerkgroep Armoede een
ThemaTheater met als titel “Zelf Sjöldj” (“Eigen Schuld”).
De voorstelling begint om 19.30 in het Huis van de Wijk en De Twister,
Gebroeders van Doornelaan 25, Horst aan de Maas.
Tijdens deze avond worden in sketches, monologen en liedjes verhalen verteld van mensen die in
armoede leven of hebben geleefd. Verhalen met een traan, soms confronterend, maar zeker ook met een
glimlach. Onderdeel van het ThemaTheater is dat ook de gasten d.m.v. een spel worden uitgedaagd om
met elkaar na te denken over hun opvattingen en beeldvorming omtrent dit soms beladen thema. Zoals
de titel al doet vermoeden leven er veel vooroordelen over mensen die te maken krijgen met armoede
en/of schulden.
Het ThemaTheater wordt verzorgd door acteurs en medewerkers van stichting Turba.
Deze bijeenkomst is dankzij een financiële bijdrage van het Kansfonds gratis toegankelijk en met name
bedoeld voor lokale vrijwilligersorganisaties en wijkbewoners. Het Kansfonds staat voor een samenleving
waarin mensen omzien naar elkaar, zodat kwetsbare mensen niet buitengesloten raken. Deze visie sluit
heel goed aan bij de visie en opdracht van Wijkcomité Norbertus en het Netwerk Armoede. Meer
informatie over het Kansfonds kun je vinden op www.kansfonds.nl.
Om de organisatie goed te laten verlopen is het fijn als je je even aanmeldt. Dit kan via
voorstelling@norbertuswijk.nl of op het prikbord in het Huis van de Wijk.

