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KERKBERICHTEN.
Zondag 4 juni: Eerste Pinksterdag.
09:45 uur: H.Mis. Intentie voor fam. Baltussen – van Mullekom en voor Pietje Vorstenbos.
Maandag 5 juni: Tweede Pinksterdag.
09:45 uur: H.Mis. Intenties: zie bij zondag.
Misdienaars: zondag: Renske en Amy.

PINKSTERACTIE 27 MEI T/M 4 JUNI
Missionarissen geven zo veel en vragen weinig. Soms kunnen zij echter wel wat steun gebruiken. Daarom
organiseren we van 27 mei tot en met 4 juni de Pinksteractie in parochies om geld in te zamelen voor hun
belangrijke werk.
U kunt daarin het verschil maken. Niet alleen voor honderden missionarissen en missionair werkers – ook
voor de mensen met en voor wie zij werken. Steun de actie en laat zien dat we in onze Nederlandse
parochies allemaal achter onze missionarissen staan. Wilt u niet wachten tot de Pinksteractie en nu al
verschil maken voor missionarissen wereldwijd? Zet uw steun voor het missiewerk om in daden en maak
uw gift over te maken naar IBAN NL30RABO 0171 2111 11, Week Nederlandse Missionaris, Den Haag.

VROUWENBEWEGING
Op woensdag 14 juni hebben we de laatste bijeenkomst van het seizoen 2016 – 2017.
Deze avond gaan we, bij goed weer, op de fiets, naar IJsboerderij de Willem Drie Hoeve.
Daar zullen we uitleg krijgen over het productieproces van het ijs maken en de geschiedenis.
Uiteraard mogen we ook veel verschillende soorten ijs proeven.
Na afloop fietsen we terug naar Herberg de Morgenstond waar we met een drankje en een hapje het
seizoen gezellig afsluiten.
Voor deze avond moeten we natuurlijk wel weten met hoeveel personen we zijn.
We vertrekken per fiets om 19.00u. bij de kerk.
Bij slecht weer en voor degene die niet kunnen fietsen, zullen we vervoer per auto regelen, dus iedereen
kan mee!!
VÒÒR 9 juni opgeven en aangeven of je eventueel kunt rijden, indien dat nodig mocht zijn.
OPGEVEN bij Jannij, 529285 of bij Marij 529213, mag ook met een briefje in de bus!
Omdat we het afgelopen seizoen zo ontzettend veel hulp van JULLIE ALLEN hebben gekregen zal
deze avond, ALS DANK AAN IEDEREEN “gratis “zijn.
[ eventueel nog “afzakkertjes” bij de Morgenstond zijn wel voor eigen rekening !]
➢
Op woensdag 21 juni gaan we op excursie naar Martens
Asperges in Tienray. Verzamelen om 13.15 uur bij de kerk.
➢
In verband met organisatie van vervoer van tevoren opgeven,
uiterlijk 14 juni bij Ton (tel 06-21513560) of per mail:
kbo@griendtsveen.org. Geef ook aan of U kunt rijden.
➢ Kosten: € 6,00 per persoon.

DORPSRAAD GRIENDTSVEEN.
De laatste vergadering van de dorpsraad voor de zomervakantie zal zijn op WOENSDAG 21 juni.
Iedereen die agendapunten heeft kan deze uiterlijk 12 juni (bij voorkeur) per e-mail indienen bij
de Dorpsraad (dorpsraad@griendtsveen.org). Natuurlijk mag U uw vraag ook bewaren voor de
rondvraag.

GRIENDTSVEENS UITSPANNING.
Zondag 4 juni Eerste Pinksterdag is de handboog gesloten.

40 JAAR GRIKON!
Beste toneelliefhebber,
Afgelopen weekend hebben we 5x onze voorstelling “De Zelfmoordenaar” voor u gespeeld in een soms
bijna dampende zaal.
De grote hitte en het mooie weer heeft velen van u er niet van weerhouden om onze voorstelling te
bezoeken waardoor we kunnen terugkijken op een prachtig speelweekend met een fantastisch publiek en
goede kritieken.
Een woord van dank aan alle vrijwilligers die ons ieder jaar weer bij staan.
Een speciaal woord van dank aan: Paulus, Bennie, Susan, Renske, Marieke en de mensen van Renantia!
Zonder jullie zou dit niet mogelijk zijn geweest, bedankt! Het was fantastisch.

Eetplein
g

Griendtsveen
Lekker samen eten voor iedereen

Het volgende eetpunt in Griendtsveen is woensdag 7 juni 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 5juni 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 5 juni 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

Leden van KBO GRIENDTSVEEN en andere 55 plussers:
Ik ben Robin Butter, een studente aan de Hogeschool van Amsterdam, opleiding Sport, Management &
Ondernemen. Ik ben momenteel bezig met een onderzoek naar de actieve 55-plusser. Voor dit onderzoek
heb ik veel respondenten nodig en op dit moment heb ik deze nog niet.
Mijn vraag is of jullie de online-enquête die ik gebruik voor mijn onderzoek willen invullen en verspreiden
onder jullie leden. De enquête gaat over de interesses in bijvoorbeeld wandelen, fietsen of iets
spannendere activiteiten op unieke locaties. Deze enquete kan dus online ingevuld worden door alle 55plussers. De link van de enquête is als volgt: (op de internetpagina staat de feitelijk link)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBaneHtxvrG2Lt_imXRggOcKX8C9AFFLZ0SjwQeLbJEDhNZw/viewform?c=0&w=1

