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

AFLEVERING 20
E-mail: mededelingenblad@griendtsveen.org;
Internet: http://www.griendtsveen.org

17 MEI 2018
Bezorging: 0493-529443

KERKBERICHTEN.
Maandag 21 mei: Tweede Pinksterdag.
11.00 uur: H.Mis. Intenties voor Jan Kuijpers vanwege verjaardag.
VERVANGING:
Er wordt vanuit het pastorale team in Horst geregeld dat we in elk geval 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 ma, di, do en vrij bereikbaar van 10.00 tot 12.00uur)

ONDERHOUD KERKHOF.
Dinsdag 22 mei tweewekelijks onderhoud op het kerkhof vanaf 09.00 uur. Vrijwilligers die mee
willen helpen met het onderhoud van het kerkhof zijn en blijven welkom. (Maandag 21 mei is het
Tweede Pinksterdag)
PAROCHIERAAD: KERKBIJDRAGE.
Wij zijn nog bezig met de voorbereidingen van deze actie voor dit jaar. Er blijken toch veel
verhuizingen te zijn zodat we eerst de lijst goed willen actualiseren, zodat iedereen straks de
goede informatie krijgt op het juiste adres. Wilt U uw bijdrage al overmaken dan kan dat altijd op
rekeningnummer NL53RABO0102505306 van Parochie H.Barbara, graag met vermelding van
naam en adres. Bij voorbaat dank.

KLEDINGINZAMELING.
Dinsdag 22 mei is onze kledinginzameling weer. Het geld wat we hier mee ophalen besteden wij
om leuke activiteiten of extra versnaperingen te bekostigen voor onze kinderen op basisschool
De Driehoek. Alle textiel is welkom, deze spullen worden nog twee keer per jaar opgehaald door
reshare (onderdeel van het leger des heils).

•
•
•
•
•
•

In principe mag ALLE textiel bij ons ingeleverd worden.
Denk hierbij aan:
Kleding
Huishoudelijk textiel, zoals handdoeken, theedoeken, washandjes, etc.
Schoenen (per paar gebonden)
Sokken (per paar)
Accessoires, zoals hoeden, riemen, tassen, etc.
Zachte knuffels
Gelieve dit a.s. dinsdag na Pinksteren voor 9.00 uur op school bij de poort neer te zetten.
Namens de ouderraad en onze kinderen, dankjewel!!!!!

DANKBETUIGING.
Graag willen wij iedereen bedanken voor de steun, medeleven, de lieve woorden en de vele
kaarten...dankjewel! Monique, Elke, Kaj en Yvonne Ruijters.

FANFARE RENANTIA.
Maandag 21 mei
De wekelijkse repetitie komt ivm 2e Pinksterdag te vervallen.
PRIJSWINNAARS KADOBON SLAGROOMTAART - HERINNERING
Winnaars met lotnummer 431 – 586 of 886 kunnen op vertoon van het winnend lot deze maand
de waardebon voor een slagroomtaart ophalen bij Antoinette Koolen, In de Paardestal 2, tel 0629995495.

VROUWENBEWEGING.
Dames we hebben al aardig wat personen die mee gaan met het reisje OP 21 JUNI, maar??NOG NIET
GENOEG! Het is een unieke gelegenheid om ons GOUVERNEMENT, HET PROVINCIEHUIS, te bezoeken.
Bovendien is MAASTRICHT een geweldig mooie stad om in te vertoeven.
Ook voor de PRIJS hoef je het echt niet te laten. Alles erbij van 8.00u. in de morgen tot laat in de avond,
de bus , de rondleiding in het Gouvernement , de lunch, bezichtigen van de ENCI groeve en de binnenstad
en het lekker ?smulavondje? bij de Morgenstond. Dat alles voor ? 49,- !!
Probeer ook vriendinnen mee te vragen. Voor hen is ALLES hetzelfde, alleen de prijs is iets hoger ? 55,Dus ze gaan ook mee eten ! Degene die overdag echt NIET mee kunnen gaan, mogen om 18.00u. bij de
Morgenstond komen, om mee te komen eten. De kosten zijn dan ? 20,Dames LET OP MET HET OPGEVEN !! Geef DEZELFDE NAAM DOOR als die op je identiteitskaart of
paspoort staat. Ook van de VRIENDINNEN!! We hebben van het Gouvernement doorgekregen dat ook
HET RIJBEWIJS voldoende is als identiteit. Wel graag dan die NAAM en het NUMMER doorgeven.
WE HOPEN VAN HARTE OP NOG NIEUWE AANMELDINGEN, GEEF JE OP, HET ZOU HEEL ERG ZIJN ALS
HET NIET DOOR ZOU KUNNEN GAAN. OPGEVEN UITERLIJK tot en met TWEEDE PINKSTERDAG 21 MEI,
graag ook voor ETEN bij de MORGENSTOND opgeven!

Vooraankondiging:
In verband met de afwezigheid van Ben Faas hebben we
besloten om dit jaar de bedevaart over te slaan.
Wel willen we op woensdag 30 mei om 14:30 uur op excursie
gaan naar Martens Asperges in Tienray. Exacte vertrektijd,
eigen bijdrage en andere informatie ontvangt U volgende week. U mag zich al vast
aanmelden bij Arnold (tel. 0493-529351) of bij Ton (tel 06-21513560) of per mail:
kbo@griendtsveen.org. Geef ook aan of U kunt rijden.

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN
PROGRAMMA
zaterdag 19 mei
zaterdag 19 mei
zaterdag 19 mei
zondag 20 mei
zondag 20 mei
UITSLAGEN
zaterdag 12 mei
zaterdag 12 mei
zaterdag 12 mei
zondag 13 mei
zondag 13 mei

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

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

Venlosche Boys JO8-4G
NWC JO7-1/2
FC Oda JO11-5
SV H'veen/G'veen 3
SV H'veen/G'veen 1

MVC'19 JO8-1
Mifano JO7-1/2
RKMSV JO11-2
Egchel 4
Bruheze 4

09:00
09:30
11:00
11:00
13:00

5
1
1
0
5

-

uur
uur
uur
uur
uur

3
0
5
3
2

SPELERS GEZOCHT VOOR VETERANENTEAM
Momenteel is SV Helenaveen - Griendtsveen teams aan het samenstellen voor het nieuwe seizoen. Een
variant hierin is een veteranenteam op zaterdagmiddag (rond 16:30). We zoeken voor deze variant nog
enkele spelers.
Spreekt jou voetballen op zaterdag aan? En ben je 30 jaar of ouder?
Voor meer info of opgave (bij voorkeur vóór 20 mei) kun je terecht bij Serge Ottenheim,
secretaris@svhelenaveen.nl.

