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KERKBERICHTEN.
Zondag 24 juni:
11.00 uur: H. Mis. Intentie voor Jan Kuijpers v.w. de sterfdag.
VERVANGING:
Er wordt vanuit het pastorale team in Horst geregeld dat we 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)

ONDERZOEK NAAR SLIB IN KANALEN.
De komende weken gaan twee landmeters de kanalen inmeten. Wij willen namelijk weten
hoeveel slib er zich in de kanalen bevindt.
Op basis van de resultaten kunnen we bepalen of het noodzakelijk is om de kanalen op te
schonen. Heeft u vragen hierover, dan kunt u terecht bij Bas van de Lisdonk, Gemeente Horst
aan de Maas tel. (077) 477 97 77.

FANFARE RENANTIA.

Maandag 25 juni
Terrasconcert bij De Morgenstond om 20.00u.
Bij slecht weer repetitie van 20.00-22.00u in De Zaal.

Maandag 25 juni Midsummer concert
Zie verderop de poster.
Bij slecht weer verschuift het concert naar 2 juli.

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN
WALKING FOOTBALL
Het bestuur van SV Helenaveen Griendtsveen is aan het onderzoeken of er animo is om bij onze vereniging het
wandelvoetbal, oftewel walking football , te introduceren. Is deze vorm van voetbal iets voor jou laat het weten
via secretaris@svhelenaveen.nl.
Wandelvoetbal is een nieuwe en is met name bedoeld voor degenen waarvoor het normale voetbal voortaan te
belastend is. De wedstrijden worden in overleg met de tegenstander gespeeld in de avonduren of zaterdagmiddag.
De wedstrijden worden gespeeld op een veldje van 25×40 meter voorzien van twee kleine doelen zonder keeper.
Wedstrijden duren in onderling overleg ongeveer 3×20 minuten. Uitgebreide informatie vind je
via http://assets.knvb.nl/sites/knvb.nl/files/Walking_Football_Handleiding_3.pdf.

Hallo allemaal,
Wat hebben we weer ons best gedaan bij een
heerlijk tempratuurtje om te wandelen afgelopen
weekend!!! Daarom kunnen we jullie met gepaste
trots mededelen dat wij 2 bekers naar
Griendtsveen hebben meegenomen.
Voor de 5 km de 1e Prijs en ook nog
eens de grote wisselbeker om dat we de meeste punten hadden van alle
groepen.
Wij willen dan ook iedereen die dit mee mogelijk heeft gemaakt chauffeurs,
aanmoedigende mensen langs de kant, maar voor al de kinderen die zo hun
best hebben gedaan bedanken. Bedankt voor weer een super geslaagde
wandeldriedaagse!!! En graag tot volgend jaar.
Groetjes Bestuur kindervakantiewerk.

Schoolverlatersmusical: De tent op z’n kop
Waar: De Zaal in Griendtsveen
Hoe laat: 10:00 uur.
Wanneer: 29 juni
Waar gaat het over:
Een Spaanse camping staat op het punt om gesloten te worden door camping eigenaar Carlos Olé. Er
willen maar geen gasten komen. Plotseling komt er een bus met 6 sterren langs. En dan patsboem een
klapband. De gasten worden opgevangen door de familie Olé maar gaat dat wel goed, allemaal rijke
gasten en dan komt ook nog fam. Gajes terug.
Een knotsgekke en grappige musical dus…. kom ook.
PS. Een eigen bijdrage is van harte welkom.

