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KERKBERICHTEN.
Zondag 15 april:
11.00 uur: H. Mis.
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)

Beste Dorpsgenoten.
Het herstel van onze Pastor Ben Faas gaat langzaam. Hij heeft zo zijn goede en minder goede dagen. Dat
maakt het ook moeilijk om bezoek te plannen. Het weer laat het nu toe dat hij meer buiten kan wandelen
en dat doet hem goed. In de namiddag en de avond is hij vaak vermoeider.
Na Pasen was voorzien of er een besluit genomen kon worden over zijn toekomst hier in Griendtsveen.
Echter het nemen van besluiten daarover zou nu te overhaast zijn. Daar is meer tijd voor nodig.
Dat gebeurt allemaal in goed overleg met hem, de Monfortanen en zijn familie.
Ben is blij met de post die hij ontvangt. Namens hem veel dank daarvoor.
En hij groet u allemaal heel hartelijk. De Parochieraad.

FANFARE RENANTIA.
Zaterdag 14 april ophalen oud papier
Hiervoor worden de volgende personen om 9.15u bij Helenaveenseweg 64 verwacht: Angeline
Mennen en Martien Mennen.
Zaterdag 14 april CONCERT CRIME & PASSION
Aanvang 20.00u. Zie poster verderop.
Maandag 16 april
Wekelijkse repetitie van 20-22u in De Zaal
INZAMELING OUD PAPIER
A.s. zaterdag 14 april komen enkele leden huis aan huis oud papier ophalen met de kraakwagen.
Wilt u dit, goed gebundeld of in een doos en hanteerbaar voor 1 persoon, vóór 9.00u aan de weg
zetten? Hartelijk dank alvast voor uw bijdrage!
INZAMELING OUD IJZER 21 APRIL
Op 21 april as wordt weer huis aan huis oud ijzer opgehaald.

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.

TONEELVERENIGING GRIKON: Beste toneelliefhebbers van Griendtsveen
Het zit er weer op. Wij kijken terug op een geweldig toneelweekend met mooie en warm reacties.
4 avonden achter elkaar was onze zaal geheel of bijna uitverkocht.
Een speciaal woord van dank aan degenen die ons achter de schermen geholpen hebben:
Marloes, Susan, Renske en Marieke, Bedankt voor jullie inzet!
Ook alle mensen van Renantia en De Klotbultjes enorm bedankt voor jullie hulp en inzet!
Wij gaan even uitrusten en beginnen gauw weer aan een nieuwe productie die we in 2019 op de planken gaan
brengen. Voor nu iedereen bedankt voor uw applaus!
Bestuur en leden

GRIENDTSVEENS UITSPANNING.
Zaterdag 14 en Zondag 15 april zijn er de Rayon kampioenschappen.
Deze wedstrijden zijn alleen voor de leden die zich daarvoor geplaatst hebben.
Vertrek en vervoer wordt onderling geregeld.

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN
PROGRAMMA
zaterdag 14 april
zaterdag 14 april
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H.B.S.V. JO8-2
Rood Wit'62 JO7-1
Liessel jo11-2G
SV H'veen/G'veen 3
SV H'veen/G'veen 1

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

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

7
13
4
2
2

-

uur
uur
uur
uur
uur

4
12
7
1
3

AANMELDEN NIEUWE LEDEN VOETBALCLUB SV HELENAVEEN-GRIENDTSVEEN
In de periode april-mei worden de voorlopige samenstellingen van onze voetbalteams gemaakt voor
seizoen 2018/2019. Wil je komende seizoen graag komen voetballen bij onze vereniging? Of heeft u
kinderen die willen gaan voetballen? Meld je dan aan bij onze secretaris Serge Ottenheim
(secretaris@svhelenaveen.nl) of bij Danny v/d Poel (wedstrijdsecretaris@svhelenaveen.nl).
Bij hen kun je ook terecht voor een gratis proeftraining.
Wij zoeken ook nog voor diverse functies vrijwilligers. Wil je ook graag je steentje bijdragen? Neem dan
contact met ons op en we zoeken samen een leuke rol!

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

Beste inwoners,
De Rabobank heeft weer zijn jaarlijkse
clubkascampagne.
Hierbij vraagt Griendtsveens Uitspanning
alle leden van de Rabobank Peelland
zuid om op ons te stemmen!
Stemmen kan van 5 april t/m 30 april
op www.rabobank.nl/lokale-bank/peelland-zuid en kies clubkascampagne
Alvast bedankt!

