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VAN DE REDACTIE.
Volgende week donderdag 25 mei is het Hemelvaart. In verband hiermee zal het
Mededelingenblad op woensdag 24 mei verschijnen. Wil iedereen hier rekening mee houden
met het inleveren van berichten. Omdat het Mededelingenblad dan op dinsdagavond helemaal
klaar gemaakt moet worden en afgeleverd wordt bij de bezorgers, dienen alle berichten/intenties
dinsdag 23 mei UITERLIJK 17.00 uur binnen te zijn bij de redactie.

KERKBERICHTEN.
Zondag 21 mei:
09:45 uur: Gezongen H.Mis. Deze Hoogmis wordt opgeluisterd door Chantarelle uit Liessel.
Intenties zijn voor Kees en Jenneke Segers, voor Martien v.d. Eijnden en voor Jan
Wolters.

Misdienaars: Vera en Merel.

ONDERHOUD KERKHOF.
Maandag 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.

TONEELVERENIGING GRIKON.
40 Jaar Grikon!
Beste toneelliefhebbers van Griendtsveen. Dit jaar bestaat onze toneelvereniging 40 jaar! En dus maken
we al 40 jaar voorstellingen voor u als dorpsgenoten maar ook voor onze trouwe supporters die van
buiten komen. Al die tijd proberen we u een voorstelling te geven die er toe doet! En waar wij als groep
achter staan.
Ook dit jaar is dat weer gelukt en spelen we de voorstelling “De Zelfmoordenaar”
In tijden van armoe en werkeloosheid moet iedereen het hoofd maar boven water zien te houden. Dat dit
de kleine man Semjon Semjonovich danige moeite kost is voor zijn omgeving reden genoeg om hem te
gebruiken voor een hoger doel. De Intellectuele, de Kerk, de Kunst en Liefde en de Lust pogen de man
voor hun ideologisch kar te spannen. Sterven met een hoger doel!! Dan zijn er uiteraard ook de mensen
die daar geld aan willen verdienen. Semjon moet en zal voor een hoger doel sterven, of hij wil of niet. Het
manipuleren en het eigenbelang der mensheid komt in deze voorstelling prachtig en humoristisch naar
voren. “Je steekt de loop van de revolver in je mond… Dan gaat er een seconde voorbij… Wat is een
seconde… TIK-TAK en let op… Bij Tik is alles er nog… En bij Tak is alles weg!... en zo is het ook met Pief
en Paf, want bij Pief, dan zijn we nog bij Tik en bij Paf is het al Tak geworden”
Een bijzondere voorstelling met hele bijzondere types en karakters. De mens en hun vaak bizarre gedrag
komen in alle mogelijke kleuren voorbij.
Een voorstelling over het leven en wat een leven waard is.
Reserveren kan via onze geheel nieuwe website www.grikon.nl of via 06-2250 2271 of info@grikon.nl
We zien u graag bij een van onze voorstellingen op 25-26-27-28-29 mei a.s.
Let op! Op zondag 28 mei spelen we een matinee voorstelling die om 15:00 begint!

Bestuur en leden Grikon

VROUWENBEWEGING
Beste Dames,
Op 19 mei is het dan zover, we gaan naar de Oranjerie in Roermond, voor de voorstelling: Pink
Floyd Sound. De Bus vertrekt vanaf het Gemeenschapshuis om 18.30 uur.
Willen diegene die zich hebben opgegeven zorgen op tijd aanwezig te zijn.
Na afloop van de voorstelling gaan we rond 23.00 uur weer vertrekken vanuit Roermond.
We wensen iedereen veel plezier bij dit leuke uitstapje.
Het Bestuur

FANFARE RENANTIA.
Maandag 22 mei:
Wekelijkse repetitie van 20-22u.
Lokatie: Feesterij ‘t Lijssels Vertier, Hoofdstraat 60, 5757 AN Liessel
Nu ontvangen KBO-leden nog het magazine Nestor en PCOB-leden het magazine
Perspectief. Vanaf augustus krijgt u allemaal het nieuwe magazine van KBO-PCOB,
zo besloot de Ledenraad KBO-PCOB. Dat wordt een geheel nieuw magazine met
daarin voor PCOB-leden een PCOB-katern en voor KBO-leden een KBO-katern.
De nieuwe titel is geworden: WijSr

GRIENDTSVEENS UITSPANNING.
Op zaterdagavond 20 mei om 19.00 uur is onze 2e wedstrijd voor het Koningschieten.
Wij schieten dan 30 pijlen.
Op zondag 21 mei om 11.00 uur is onze 3e wedstrijd voor het Koningschieten en wij doen dat samen met
de jeugd schutters. Wij schieten dan de laatste 35 pijlen van de 125 pijlen.
Daarna is er de huldiging van de winnaars van deze speciale wedstrijd.
Als u op een dezer dagen wilt komen kijken dan kunt u gerust komen.
U bent van harte welkom en er staat altijd wel een kopje koffie voor u klaar.

INFO ST HELENAVEEN / GRIENDTSVEEN
UITSLAGEN
zaterdag 13 mei
zaterdag 13 mei
zondag 14 mei
zondag 14 mei
zondag 14 mei
zondag 14 mei

ST H'veen/G'veen JO9-1G
ST H'veen/G'veen JO13-1G
ST H'veen/G'veen 4
ST H'veen/G'veen 2
Neerkandia 4
S.V. Lottum 1

ZSV JO9-5
SJVV JO13-2G
ZSV 6
TSC'04 3
ST H'veen/G'veen 3
ST H'veen/G'veen 1

1 - 1
4 - 1
9 - 1
1 - 4
1 - 2

PROGRAMMA
zondag 21 mei
zondag 21 mei

ST H'veen/G'veen 3
ST H'veen/G'veen 4

Kronenberg 2
Lierop 4

10:00 uur
10:00 uur

HELENAVEEN/GRIENDTSVEEN JO13-1 KAMPIOEN!!
Na een verdiende 4 - 1 overwinning tegen SJVV JO13-2 is Helenaveen/Griendtsveen JO13-1 op zaterdag
13 mei kampioen geworden. Ze staan ongeslagen bovenaan en kunnen niet meer worden ingehaald.
GEFELICITEERD !!!!
AANMELDEN SEIZOEN 2017-2018
Wil je graag voetballen bij SV Helenaveen/Griendtsveen? Meld je dan nu aan als lid! Het
aanmeldformulier is te downloaden op onze website, www.rksvgriendtsveen.nl.
Graag aanmelden voor 26 mei omdat de teams voor het nieuwe seizoen doorgaans in
april/mei worden samengesteld. Op 1 juni moeten de teams aangemeld zijn bij de KNVB.
Later aansluiten bij een team kan wel (maar liever weten we aan -/afmeldingen voor de
inschrijfdatum van de teams).

Beste inwoners van Griendtsveen.
Middels dit bericht willen wij jullie op de hoogte brengen van de
besluiten die zijn genomen op de Algemene Leden Vergadering van
R.K.S.V. Griendtsveen donderdag 4 mei 2017.
De leden hebben besloten om een praktisch fusie aan te gaan met R.K.S.V. Helenaveen waarbij wordt
opgemerkt dat Voetbalvereniging Helenaveen daarmee nog moet instemmen. Verwacht wordt dat dit op
18 mei .a.s. gebeurt waarbij ook moet worden ingestemd met de nieuwe statuten van de gefuseerde
vereniging met als nieuwe naam “Sportvereniging Helenaveen-Griendtsveen”. Eveneens is ingestemd met
een financiële bijdrage aan de gefuseerde vereniging voor de extra te maken kosten.
De Algemene Ledenvergadering heeft er ook mee ingestemd om, na liquidatie van de huidige vereniging,
een stichting op te richten die de overblijvende financiële middelen gaat beheren met als doel om
hiermee de sport en de leefbaarheid in Griendtsveen te bevorderen. Voor deze stichting zoeken wij nog
bestuurders. Mocht u interesse hier in hebben dan kunt u zicht aanmelden bij Henk Likkel ,email
h.likkel@upcmail.nl of telefoon 06-12092470.
Er komt nog een algemene ledenvergadering ter definitieve afsluiting met financiële verantwoording over
het seizoen 2016-2017 die is voorzien in de 2e helft van 2017.
Namens bestuur , R.K.S.V. Griendtsveen

