MEDEDELINGENBLAD
VOOR
GRIENDTSVEEN
VIJFENVEERTIGSTE JAARGANG
Redactie: Helenaveenseweg 4; Tel. 06-21513560

AFLEVERING 44
E-mail: mededelingenblad@griendtsveen.org;
Internet: http://www.griendtsveen.org

01 NOV. 2018
Bezorging: 0493-529443

KERKBERICHTEN.
Zondag 04 nov.: Geen H. Mis.
14.30 uur: Doopsel van Tom van Leeuwen, zoon van Koen en Josine van Leeuwen.
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)

DE PEELZANGERTJES.
Beste jongens en meiden van Griendtsveen
Jullie hebben misschien al gehoord dat onze pastoor, Ben Faas, op 2 december afscheid gaat nemen van
Griendtsveen met een heilige mis. Ben vond het altijd heel fijn als het kinderkoor met Kerst en Pasen in
de kerk zong en wij willen Ben dan ook een mooi afscheid geven met het Kinderkoor.
Wij vragen iedereen vanaf groep 4 om met ons mee te zingen. Maar het zou natuurlijk helemaal fijn zijn
als ook “oude” koorleden of wie dan ook mee zou willen komen zingen om een afscheid voor Ben te
verzorgen wat hij nooit zal vergeten. Leeftijd is niet belangrijk.
Als je zin hebt, kom dan met ons repeteren voor deze mis. We starten op woensdag 7 november van
18:45 tot 19:30 in de Kerk en hopen op een grote opkomst. Mocht je op deze avond niet kunnen, maar je
wil wel meezingen, app dat dan even aan Marion Holtackers 06-57 59 11 63.
Ook willen we dit jaar weer met Kerstmis gaan zingen, als er voldoende animo is.
Hopelijk tot 7 november, Groetjes, Stefan, Carla, Maria en Marion.

AFSCHEID BEN FAAS:
In de bijlage een uitnodiging voor het afscheid van Ben Faas. We hebben ook alle verenigingen
een brief gestuurd om ons te assisteren bij dit afscheid. Ik hoop dat alle e-mail adressen nog
correct waren/zijn. (zie ommezijde).

VROUWENBEWEGING.
Zondag 4 nov. wandelen in de omgeving van de Kasteelse bossen in Horst.
Voor de 11 km. vertrekken we UITERLIJK OM 9UUR bij de kerk.
Voor de 5 km. vertrekken we UITERLIJK OM 10 UUR bij de kerk.
We gaan met een mooie groep van 38 personen. De chauffeurs zijn op de hoogte gebracht.
We moeten er wel rekening mee houden dat we via America moeten rijden en niet langs Loohorst i.v.m.
het concert van Rowwen Heze.
Het adres is: Boscafé het Maasdal Tienrayseweg 10b 5961 NL Horst.

CABARET IN GRIENDTSVEEN: STEUN DE ZAAL.
Beste Griendtsveners,
Er zijn al flink wat kaartjes verkocht voor 24 november. Wacht niet te lang met reserveren, het is maar 1
avond en vol is vol!
Hierbij wat meer informatie over onze hoofdact “De Mannen van Achterom” ook zijn er filmpjes te
bekijken via hun website http://www.demannenvanachterom.nl/achterom/
Wat kunnen De Mannen van Achterom zich nog veroorloven? Hoe beweeg je tussen je ouder wordende
ouders en wegtrekkende kinderen? Pijntje hier, kwaaltje daar. Van voetballer in het vaandelteam naar Tai
Chi in een sneu achterafzaaltje. Gisteren nog de Ventoux beklommen, vandaag laat je de hond uit in het
park. Met een poepzakje….
Met herkenbare hilarische scenes, prachtige liedjes en een mooie – ja het mag weer- moraal, ontmoeten
de Mannen van Achterom hun publiek. Om het mee te nemen in hun leven dat niet altijd, maar gelukkig
nog vaak genoeg over rozen gaat.
In theaterseizoen 2015/2016 speelden Maarten, John en Luc ruim vijfendertig keer Achterom. Een
debuutvoorstelling waarin de drie heren met een heerlijk gevoel voor humor verhalen vertelden, scenes
speelden en prachtige liedjes zongen. De reacties van het publiek en theaterprogrammeurs waren zeer
positief. Tijd voor een vervolg….
De Mannen van Achterom zijn:
Luc de Graaf, John van der Sanden, Maarten van der Zanden.
Theatermakers met een Brabants accent en nationale allure.
We garanderen u een geweldige avond en met uw komst steunt u ons eigen gemeenschapshuis!
Er zijn al behoorlijk wat kaarten gereserveerd waaruit blijkt dat u onze Zaal een warm hart toedraagt.
Meer info en reserveren:
www.grikon.nl – info@grikon.nl - 06-22502271
Entree: voorverkoop € 12,50
reserveer snel want de plaatsen zijn beperkt! Tot dan!

Stichting Gemeenschapshuis de Zaal

GRIENDTSVEENS UITSPANNING.
Zondag 4 november is onze eerste wedstrijd voor het
Wim Spreeuwenberg Toernooi 2018 / 2019. Aanvang 11.00 uur.
Dan nog even een overzicht voor de rest van de maand:
Zaterdag
10
Toernooi te Venray bij Diana aanvang 19.00 uur.
Zondag
25
2e AW in IJsselsteijn bij Ons Genoegen aanvang 10.00 uur.

FANFARE RENANTIA.
Repetitie maandag 5 november
Wekelijkse repetitie van 20.00-22.00u in De Zaal.

Aan alle kinderen, papa’s, mama’s en
belangstellenden.
Op 25 november zal Sinterklaas met zijn pieten een bezoek brengen
aan ons gezellig dorpje.
Hij zal om circa 11 uur Griendtsveen bezoeken. Verdere informatie
volgt later.

GELEGENHEIDSKOOR AFSCHEID BEN FAAS:
Beste mensen,
Voor het afscheid van onze Pastor Ben Faas zijn we bezig met het samenstellen van een gelegenheidskoor
om de dienst op 2 december op te luisteren.
Ben houdt erg van samenzang dus een deel van de liederen zal samen gezongen worden met alle
aanwezigen.
Maar we willen ook graag een aantal meerstemmige liederen instuderen.
Het gelegenheidskoor bestaat nu hoofdzakelijk uit oud koorleden aangevuld met andere zangliefhebbers.
We zijn nog op zoek naar enkele mannen met een bas stem.
Plezier in zingen staat voorop maar omdat er meerstemmig gezongen wordt is enige ervaring wel
gewenst.
We oefenen op dinsdagavond in de Zaal van 20.00 tot 21.30.
Wil je verdere informatie dan kan dat bij Maria Dekkers, tel. 06 28683373 of email:
f2hdewende@hetnet.nl Wil je meedoen dan is het fijn als je je even meldt zodat we voor de muziek
kunnen zorgen. We hebben een dirigent en een pianiste bereid gevonden om de liederen mee in te
studeren en te begeleiden.
Heb je een andere stem dan een bas en je zingt graag mee, dan kan dat natuurlijk ook!

Eetplein Griendtsveen
gvoor iedereen en tegelijkertijd gezellig buurten!
Lekker samen eten
Het volgende eetpunt in Griendtsveen is donderdag 8 november en u bent van harte
welkom!
U bent welkom bij Herberg de Morgenstond, 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
€ 11,75, exclusief de consumpties (niet verplicht).
Bent U 55+ en wilt u deelnemen aan het eetpunt dan kunt u zich aanmelden tot dinsdag 6 november
12u. 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 (vóór dinsdag 6 november 12u)
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 mede georganiseerd door KBO Griendtsveen
Contactadres→ kbo@griendtsveen.org

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN.
PROGRAMMA
za 3 nov.
09:00 uur H'veen-G'veen JO8-1G
za 3 nov.
11:00 uur H'veen-G'veen JO10-1
zo 4 nov.
11:00 uur H'veen-G'veen 1
UITSLAGEN
za 27 okt. SJO Helmondia-Mulo JO10-5
za 27 okt. Lierop JO8-1
za 27 okt. H'veen-G'veen Veteranen
zo 28 okt. Roggel 4

- SJVV JO8-2G
- Neerkandia JO10-1
- S.V. Heythuysen 4

- H'veen-G'veen JO10-1
- H'veen-G'veen JO8-1G
#VERW!
- H'veen-G'veen 1

4-9
12 - 2
0-3
2-5

HERBERG DE MORGENSTOND

Roots club: Mannen met baarden
a.s. zondag van 15.30 uur tot 17.30 uur
Heerlijk genieten van muziek rondom de stamtafel, unplugged.
Ieder jaar weer creëren de Mannen met baarden een geweldige “pub sfeer” in de Morgenstond.
Kom ook en beleef het mee…

Entree gratis

Voor alle vrijwilligers Bokkenollen 2018.
Heb je, je dit jaar ingezet om dit evenement te laten gaan slagen. Dan ben je van harte welkom op het
vrijwilligersfeest.
Wanneer:
Waar:
Opgeven bij:
Kosten:

Zaterdag 17 november vanaf 20:30 uur.
Bij Harrie Gielens op de werf / werkplaats (Sphagnumweg 9).
Thijs Daniëls of Joost Gielens.
10 euro p.p. dit is inclusief drank en BBQ.

Bij opgave gelieve direct betalen of geld over maken op bankrekeningnr. NL43 RABO 01472.66.718 t.n.v.
TMP Daniëls. Vermeld hierbij je naam (voluit) + (naam van eventuele partner).
Voor vragen bel Thijs Daniëls 06 29 21 67 45 of Joost Gielens 06 46 60 51 79.
Graag hebben we alle opgaven binnen voor 11-11-2018. Dan kunnen wij voor alle consumpties zorgen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Naam:
Partner gaat mee:

………………………………………………………………
Ja / Nee.

