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KERKBERICHTEN.
Zondag 21 april: Eerste Paasdag: GEEN H. Mis.
Maandag 22 april: Tweede Paasdag.
11.00 uur: H. Mis.
Intentie voor fam. Spreeuwenberg – van de Sande,
voor Mies Kuunders en overleden familie Kuunders.
Om in het 14 dagen ritme te blijven is de volgende mis daarna op 28 april.
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)

GOEDE DOELEN COLLECTE.
De totaalopbrengst van de collecte is € 2.089,24, verdeeld over de 7 goede doelen:
Epilepsiefonds
KWF
Longfonds
Hartstichting
Nierstichting
Spierfonds
Amnesty Int.

€
€
€
€
€
€
€

240,16
411,66
287,16
327,16
271,66
259,89
291,55

Namens alle goede doelen: hartelijk bedankt voor uw steun! Tot volgend jaar!

KBO GRIENDTSVEEN.
Op dinsdag 23 april gaan we (een deel van) de Turfroute
wandelen in Griendtsveen. Degenen die ruim een uur willen
en kunnen wandelen verzamelen om 14u bij de kerk. Rond
15.15u zijn de wandelaars bij de Morgenstond voor koffie
met gebak, waar de niet-wandelaars dan aan kunnen
sluiten om gezamenlijk gezellig te buurten. Na de koffie
gaan we nog een klein rondje lopen, waarbij ook degenen kunnen meegaan die maar een klein
stukje willen of kunnen lopen. Eigen bijdrage 4 euro.
Graag even opgeven van te voren, met vermelding of je meewandelt of pas komt bij de koffie,
uiterlijk maandag 22 april bij Arnold tel 0493 529351 (bij afwezigheid inspreken op
antwoordapparaat). Of per e-mail: kbo@griendtsveen.org.

Bloemen actie
Hallo allemaal,
Het is weer voorjaar dus tijd voor een vrolijk Paasbloemetje!!!
Daarom kunt u ons vrijdag 19 april
vanaf 17.30 uur met tulpen en gerbera’s bij u verwachten.
We hopen u dan thuis te treffen zodat we leuke dingen
met de jeugd van Griendtsveen kunnen blijven
organiseren.
Zoals 25 Mei 6-kamp, 14 / 15 / 16 juni Wandel drie
daagse, 20 juli 1e dag,
10 Aug. 2e dag en 31 aug.
het uitstapje!!!
Graag tot ziens bij jullie aan de deur.
Groetjes het bestuur kindervakantiewerk,
Ps. Heeft u al gestemd voor de Rabo clubkas campagne ook daar
worden we erg blij van!!! Stem KVW Griendtsveen het kan nog tot
30 april. Al vast bedankt.

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN
PROGRAMMA
za 20 apr. 17:00 uur H'veen-G'veen Veteranen
UITSLAGEN
za 13 apr. H'veen-G'veen JO8-1G
za 13 apr. H'veen-G'veen JO10-1
za 13 apr. VV Excellent Veteranen
zo 14 apr. MVC'19 6

-

- SV Brandevoort Veteranen

SV Someren JO8-3
SVC 2000 JO10-2
H'veen-G'veen Veteranen
H'veen-G'veen Veteranen

2 - 10
6-8
4-3
0-2

ESCAPE FROM DE STIKKER
Paas zaterdag 20 april vanaf 19.30 uur zal voor het eerst in de historie Escape from De Stikker
georganiseerd worden.
Op deze zaterdagmiddag spelen de Veteranen een thuiswedstrijd tegen Brandevoort. De
Ontspanningscommissie zal gedurende de avond op meerdere idyllische plekken van sportcomplex De
Stikker Escape room achtige spelen opstellen. Deelnemers moeten door middel van het zoeken naar
sleutels, codes en aanwijzingen, en door het oplossen van puzzels en raadsels de kamer zo snel mogelijk
proberen te verlaten. Wie uiteindelijk de verschillende spelen het snelst weet op te lossen, zal als winnaar
naar huis gaan.
De rest van de avond zal er volop de gelegenheid zijn om te filosoferen over het laatste restant van de
competitie en te genieten van een drankje.
Wij willen dan ook alle leden van harte uitnodigen om deel uit te maken van deze avond. Opgeven kan tot
donderdag 18 april bij Christian (06-46140020 / maeske03@hotmail.com).
STEM OP SV HELENAVEEN GRIENDTSVEEN
Heb jij je stem al uitgebracht voor de Rabobank Clubkas Campagne . Als lid van Rabobank Peelland Zuid
mag je tijdens de clubkas campagne stemmen. Elke stem verhoogt de bijdrage voor onze clubkas.

FANFARE RENANTIA.
Zaterdag 20 april ophalen oud ijzer
Hiervoor worden de volgende personen om 9.15u verwacht:
Hans, Pieter en Tom.
Vrijdag 19 april

Generale repetitie van 19.30u tot ..u in De Zaal
Zaterdag 20 april Concert

Muzikanten svp om 19.00u aanwezig in De Zaal.
INZAMELING OUD IJZER
a.s. zaterdag komen leden van Renantia huis aan huis oud ijzer ophalen. We mogen alle
apparaten, waaraan een stekker zit, aannemen, en ook gasfornuizen, wasmachines,
metalen computerkasten etc.
Gelieve het ijzer vóór 9.30u aan de straat te zetten.
Attentie!
Omdat velen weten dat er ijzer wordt opgehaald, kunnen er kapers op de kust zijn. In
het verleden was het kostbaarste ijzer soms al weg voor de fanfare kwam. Daarom
vragen wij U een oogje in het zeil te houden en het ijzer niet te ver van Uw huis en niet
vóór zaterdagmorgen 9.00u klaar te zetten.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

GRIENDTSVEENS UITSPANNING
KONINGSCHIETEN 2019
Op zondag 21 april, de eerste paasdag, is de jaarlijkse wedstrijd voor het Koningschieten.
Deze wedstrijd gaat over 2 maal 30 pijlen en deze worden geschoten ‘s morgens om 11.00 uur en
‘s middags om 16.00 uur.
Daarna wordt de uitslag bekend gemaakt wie zich weer koning voor een jaar mag noemen.
Mocht u eens willen komen kijken dan kunt u gerust binnen lopen en er staat altijd wel een kopje koffie
voor u klaar.

TOON KORTOOMSPARK.
Zondag 21 april Kortooms kiosk concert met Pop-Bigband Rammanas vanaf 14:00uur.
Gratis entree!

