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KERKBERICHTEN.
In verband met de opening van de Turfroute (fotowandeling) op 31 maart en het wandelweekend
van de Vrouwenbeweging is de volgende Mis op 14 april (Palmzondag).
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)

TURFWANDELINGEN: 06 EN 07 APRIL: ZIE OOK BIJLAGE.
FILM OVER DE HISTORIE VAN GRIENDTSVEEN.
Omdat afgelopen zondag het ook open dag op school was, denken we dat niet alle inwoners van
Griendtsveen in de gelegenheid waren om de film in de kerk te gaan bekijken.
A.s. zaterdag 6 april en zondag 7 april is de start van alle turfwandelroutes in het Gemeenschapshuis de
Zaal.
We willen daar alsnog eenieder de kans geven om de film te komen bekijken.
Na 13.30 u. zal op beide dagen de film meerdere malen gedraaid worden. De film duurt 35 minuten en is
zeker de moeite waard!
Van harte welkom!

SJG Papparazzi - Poppenspel!
17 April organiseert SJG Papparazzi weer het welbekende Poppenspel, alle kinderen zijn
welkom! Graag wel even voor 12 april opgeven via sjgpapparazzi@hotmail.com.
Activiteit: Poppenspel
Kosten: 2 euro
Tijd: 18.45 -19.45

Datum: 17 april
Locatie: Speeltuin
Alle leeftijden

TONEELVERENIGING GRIKON:
Beste mensen uit Griendtsveen en omstreken,
Het zit er weer op, de zaal is leeg en alles staat weer op zijn plek.
We kijken terug op een leuk, gezellig en fijn toneelweekend.
Bedankt als u bent komen kijken, we hopen jullie volgend jaar graag weer te zien.
Maar voor het zover is, zijn eerst nog onze jeugdleden aan de beurt. Binnenkort zullen we de
tribune weer opbouwen, een mooi decor maken en dan mogen onze enthousiaste jonge leden de
planken op. Ze gaan het toneelstuk ‘ Juffrouw Kachel’ opvoeren.
Hierover later meer in het mededelingenblad.
Rest ons alleen nog een woordje van dank, want ook achter de schermen is kei hard gewerkt.
We willen graag Renske, Marloes, Suzan, leden van fanfare Renantia en iedereen die een
steentje heeft bijgedragen, van harte bedanken.
Namens bestuur en leden, Toneelvereniging Grikon.

Eetplein
g

Griendtsveen

Lekker samen eten voor iedereen en tegelijkertijd gezellig buurten!
Het volgende eetpunt in Griendtsveen is donderdag 11 april 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 9 april 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 9 april 12u) of afmelden dan kunt u
contact opnemen met Joke Steeghs telefoonnummer 0493 529266.
Mag ook via de email: jmjsteeghs@onsbrabantnet.nl
Eetplein Griendtsveen wordt mede georganiseerd door KBO Griendtsveen
Contactadres→ kbo@griendtsveen.org

FANFARE RENANTIA.
Maandag 8 april
Repetitie van 20.00-22.00u in De Zaal
CONCERT: A TOUCH OF JAZZ
De titel van dit concert doet vermoeden dat er enkel jazzmuziek gespeeld zal gaan worden. Niets
is echter minder waar: de avond zal met heel gevarieerde muziek worden gevuld, dus voor ieder
wat wils. Zie ook verderop.
RABO CLUBKASCAMPAGE
Vanaf vandaag, 4 april, kan er weer gestemd worden via de Rabo-clubkascampagne. Een dezer
dagen valt bij alle leden van de Rabobank weer de stemkaart op de mat. Uiteraard vragen wij u
om ook aan Renantia te denken en uw stem uit te brengen op onze club.
De opbrengst willen we gaan gebruiken bij de aanschaf van nieuw bugels.
ALVAST HARTELIJK DANK VOOR UW STEM!
Zaterdag 20 april: inzameling oud ijzer!

OPEN GRIENDTSVEENS DRIEBANDENTOERNOOI
Binnenkort gaan we weer beginnen met het Open Griendtsveens Driebandentoernooi,
bij Herberg de Morgenstond.
Iedereen kan zich daarvoor opgeven, graag voor 14 april a.s.
Opgeven kan bij: Tom van Essen : tvessen@hotmail.com of bij:
Leo en Leny van Veggel: Tel. 0493 529214 of m.vanveggel@kpnmail.nl

Hallo allemaal,
Van 4 t/m 30 april mag er weer
gestemd worden voor de clubkas
campagne van de Rabobank!!! Als
u ons een warm hart toe draagt
zouden we het fijn vinden een
stem van u te mogen ontvangen.
Dan gaan wij er komend seizoen weer iets leuks voor de kinderen van Griendtsveen mee
doen. Dus Stem voor KVW Griendtsveen!!!
Alvast bedankt.

GRIENDTSVEENS UITSPANNING
Maandag 8 april gaan wij naar Liessel bij Kunst en Vriendschap.
Aanvang 20.00 uur. Vertrek 19.30 uur. Vervoer A Lemmen en H Bos.
Dinsdag 9 april is de handboog gesloten.

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN
PROGRAMMA
za 6 apr. 09:00
za 6 apr. 10:00
za 6 apr. 17:00
zo 7 apr. 11:00
UITSLAGEN
zo 31 mrt.

uur
uur
uur
uur

MVC'19 JO10-3G
RKMSV JO8-1
H'veen-G'veen Veteranen
H'veen-G'veen 1

RKMSV 6

-

H'veen-G'veen JO10-1
H'veen-G'veen JO8-1G
Milheezer Boys Veteranen
Panningen 5

- H'veen-G'veen 1

1-5

STEM OP SV HELENAVEEN GRIENDTSVEEN
Op donderdag 4 april gaat de Rabobank Clubkas Campagne weer van start. Als lid van Rabobank Peelland
Zuid mag je tijdens de clubkas campagne stemmen. Elke stem verhoogt de bijdrage voor onze clubkas.
Wij zouden het geweldig vinden als jij, je familie en je vrienden een stem voor ons over zouden hebben!
Leden van de Rabobank krijgen een stembiljet per post binnen met daarop een code. Als je deze code
invult op de site die ook op het stembiljet staat kun je daarna je stemmen uitbrengen. Na het stemmen
krijg je een mail waarin je jouw keuze moet bevestigen, vergeet dit niet! Stemmen kan t/m dinsdag 30
april.
Overtuig iedereen om op SV Helenaveen Griendtsveen te stemmen en hopelijk krijgen we dan weer een
mooi bedrag bij elkaar gespaard waar we weer leuke dingen voor onze leden mee kunnen doen.
Wij zouden het fijn vinden als jullie bij het stemmen ook even aan de andere Griendtsveense en
Helenaveense verenigingen denken.

ONDERHOUD KERKHOF.

COLLECTE:
8 – 12 APRIL.

Maandag 8 april 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.

