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KERKBERICHTEN.
Zondag 8 april:
11.00 uur: H. Mis.
12.00 uur: Doopsel van Roza Kuijpers, dochter van Jan en Yvon Kuijpers.
VERVANGING:
Er wordt vanuit het pastorale team in Horst geregeld dat we in elk geval tot Pasen ELKE zondag een H.Mis hebben.
DE MISSEN BEGINNEN OM 11.00 UUR.

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 werkdagen bereikbaar van 10.00 tot 12.00uur)

ONDERHOUD KERKHOF.
Maandag 9 april tweewekelijks onderhoud op het kerkhof vanaf 09.00 uur. Voorlopig zal dat ook
elke twee weken gebeuren. Vrijwilligers die mee willen helpen met het onderhoud van het
kerkhof zijn en blijven welkom.

FANFARE RENANTIA.
Donderdag 5 april inhaalrepetitie
Repetitie van 20.00 tot 22.00u bij het Lijssels Vertier in Liessel.
Maandag 9 april repetitie
Wekelijkse repetitie van 20.00 tot 22.00u bij het Lijssels Vertier in Liessel.

14 APRIL CONCERT CRIME & PASSION – Concert met moderne, spannende
nummers door muzikanten van eigen bodem voor jong en oud. U komt toch ook!?

COLLECTE WEEK 15:
9 T/M 13 APRIL 2018
Volgende week worden de enveloppen bij u opgehaald.
Alvast bedankt voor uw gift!

Eetplein
g

Griendtsveen

Lekker samen eten voor iedereen

Het volgende eetpunt in Griendtsveen is woensdag 11 april 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 9 april 9u. 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 9 april 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

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN
PROGRAMMA
zaterdag 7 april
zaterdag 7 april
zaterdag 7 april
zondag 8 april
zondag 8 april
zondag 8 april

SV H'veen/G'veen JO8-1G
SV H'veen/G'veen JO7-1
SV H'veen/G'veen JO11-1G
ONDO 3
SV H'veen/G'veen 2
Grashoek 3

UITSLAGEN
zaterdag 31 maart
zaterdag 31 maart

GFC'33 JO8-1
Bruheze JO7-1/ 2
Roggel JO11-2G
SV H'veen/G'veen 1
Egchel 3
SV H'veen/G'veen 3

SV H'veen/G'veen 3
SV H'veen/G'veen 1

RKSVO 6
Deurne 6

09:00
09:30
11:00
10:00
10:00
11:00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

0 - 3
0 - 3

We hebben afgelopen vrijdag weer ontzettend veel bloemen kunnen
verkopen, zelfs zoveel dat we adressen over hadden. In het najaar gaan we
weer meer bloemen bestellen zodat we ieder huis in en rond Griendtsveen
van een bosje kunnen voorzien. Dank voor uw gulle gift en als u toch
binnenkort uw stem gaat uitbrengen op de Rabo clubkascampagne, vergeet
dan de Griendtsveense verenigingen niet, misschien heeft u wel een of
meerdere stemmen over voor ons Kindervakantiewerk
Griendtsveen.

GRIENDTSVEENS UITSPANNING.
Afgelopen paaszondag was er bij handboogvereniging Griendtsveen’s Uitspanning weer het
jaarlijks Koningschieten.
Dit jaar was bijzonder spannend de titel verdediger Jasper Lemmen stond voor de middag
maar 2 punten voor op de nummer 2 Peter Spreeuwenberg.
Maar na de middag had hij de zenuwen beter onder controle als de nummer twee, en nam
een kleine voorsprong. Na de middag schoten de jeugd schutters ook 30 pijlen mee.
De uitslag is als volgt.
Koning 2018
Jasper Lemmen
Prins
2018
Christian v.Bommel
Hoogste veteraan Bennie v Limbeek
Hoogste jeugd
Brandon Willems

met
met
met
met

535
526
477
182

punten
punten
punten
punten

8.92
8.77
7.67
6.07

gemiddeld.
gemiddeld.
gemiddeld.
gemiddeld.

3e Peter Spreeuwenberg met 520 punten, 4e Antoon Lemmen met 460 punten,
5e Frans Maas met 435 punten en 6e Bart v/d Sterren met 373 punten.
Bij de jeugd werd Kamiel v Helmond 2e met 179 punten en 3e werd Rick Blomsma met 153
punten 4e Tygo Vermeulen met 139 punten en 5e Faas Ramaekers met 91 punten.
Het was een gezellige wedstrijd.
Dinsdag 10 april gaan wij vriendschappelijk schieten bij de Oude Roem Handhaven in
Someren.
Aanvang 20.00 uur. Vertrek 19.15 uur. Vervoer C v Bommel.
De handboog is dinsdag 10 april om 19.45 uur gesloten

➢
Zondag 22 april vlooienmarkt (zaterdag 21 april
ophalen en klaarzetten van spullen)
Voor de vlooienmarkt hebben we zowel op zaterdag als
zondag veel mensen nodig om te helpen. Daarvoor worden
mensen gevraagd, maar zelf nu al aanmelden bij Arnold of
Ton wordt zeer op prijs gesteld!

VLOOIENMARKT.
Op zondag 22 april wil de KBO een vlooienmarkt houden. Op zaterdag 21 april vanaf 11.30 uur
komen wij goede en bruikbare spullen huis aan huis ophalen. Zet het niet te vroeg aan de weg,
er kunnen meer kapers op de kust zijn. We zijn geen verlengstuk van de grof huisvuil inzameling,
dus zet U a.u.b. geen spullen aan de weg die onverkoopbaar zijn, denk bijv. aan vloerbedekking,
grote diepvrieskisten, grote of lompe bankstellen. De vlooienmarkt zelf begint zondag om 11.00
uur, de entree bedraagt 2 euro. Houd het Mededelingenblad in de gaten voor verdere informatie.
Bij voorbaat dank namens KBO Griendtsveen.

Wij zijn er klaar voor
De Sponsorloop!!!
Nog geen kaartjes gereserveerd?
Doe dat dan snel.
Data: 6-7-8 en 9 april 2018
Aanvang: 20:15 (zaal open 19:30)
Info en reserveren:
www.grikon.nl - info@grikon.nl 06-22502271
Hopelijk zien we elkaar dit
weekend!

Nieuwe activiteit van SJG Papparazzi:
Poppenspel!
Wanneer: Woensdag 18 april 2018
Hoe laat: 18.30u-20.30u
Voor wie: Vanaf groep 3
Locatie: De Zaal in Griendtsveen
Er zitten geen kosten aan verbonden.
Opgeven vóór 15 april bij: sjgpapparazzi@hotmail.com
Trek goede renschoenen aan!
Groetjes SJG Papparazzi Griendtsveen

