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KONINGSDAG.
Morgen viert Koning Willem-Alexander zijn verjaardag. Wij wensen iedereen
veel plezier bij de viering van deze dag morgen.

KERKBERICHTEN.
Zaterdag 28 april:
19.00 uur: Vormselviering. Voorganger: Hulpbisschop Everardus de Jong.
Intentie voor overleden familieleden.
De mis van zondag 29 april gaat i.v.m. hiermee niet door.
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)

VLOOIENMARKT.
Iedereen heel hartelijk dank voor de spullen die zijn afgestaan voor de vlooienmarkt. Alle
bezoekers bedankt op zondag. Natuurlijk ook alle medewerkers bedankt voor de assistentie op
beide dagen. Niet alleen de leden van de KBO maar ook de andere vrijwilligers. We hadden na
afloop nog veel over, maar we hebben ook veel kunnen verkopen. Bedankt, hier kan de KBO
weer leuke dingen mee doen.

Dinsdagmiddag 1 mei gaan we wandelen bij Hoeve Willem III
(de ijsboerderij) aan de Soemeersingel in Helenaveen..
Degenen die op de fiets willen gaan, verzamelen om 13.30 u
bij de kerk. Voor de auto’s is de verzameltijd 13.45u
Ook de mensen die niet kunnen of willen wandelen kunnen
weer mee. In verband met organisatie van te voren opgeven,
uiterlijk maandag 30 april bij Arnold tel 529351 of per email: kbo@griendtsveen.org.
Graag even melden wie op de fiets wil gaan en wie eventueel wil rijden.
Kosten: €4,00 per persoon.

VROUWENBEWEGING.
Dames VOLGENDE WEEK DINSDAG is het al 1 mei !!!
Denk nog aan het opgeven voor de EXCURSIE NAAR EQUESTRIAN CENTRE DE
PEELBERGEN!!

Eetplein
g

Griendtsveen

Lekker samen eten voor iedereen
Het volgende eetpunt in Griendtsveen is woensdag 2 mei en u bent van harte welkom!
U bent welkom bij de zaal, tussen 11.45 uur en 12.00 uur wordt u verwacht. Vanaf 12.00 uur wordt een heerlijk warm diner
voor u en uw plaatsgenoten geserveerd. Dit alles voor slechts € 10,00 exclusief de consumpties.
Wilt u deelnemen aan het eetpunt dan kunt u zich aanmelden tot maandag 30 april 9u. U bent van harte welkom om een
keertje deel te nemen zodat u een eerste indruk krijgt. Aan het einde van uw eerste eetpunt besluit u of u vaker wil
deelnemen.
Heeft u vragen, interesse of wilt u zich

aanmelden of afmelden (vóór maandag 30 april 9.00u)
dan kunt u contact opnemen met Joke Steeghs telefoonnummer 0493 529266 of Nelly v.d. Zanden telefoonnummer 0493 529346.
Mag ook via de email: jmjsteeghs@onsbrabantnet.nl
Eetplein Griendtsveen wordt georganiseerd door KBO Griendtsveen
Contactadres kbo@griendtsveen.org

Beste Klotbultjes,
Dat mag in de krant .....
We willen ook komend seizoen de carnavalskrant van het Klotbultjesrijk weer vullen; het liefst
met uw bijdrage!!
Daarvoor zijn we op zoek naar leuke, grappige gebeurtenissen in Griendtsveen, die
het vastleggen waard zijn. Blunders, toevallige samenlopen van omstandigheden, verhalen,
die het delen waard zijn. Uiteraard niet kwetsend bedoeld, eventueel met
mooie foto erbij.
Dus.......valt je boompje op de verkeerde plek of komt je auto vast te zitten
op het wad? Of heb je nog steeds niet genoeg stemmen om met de clubkas mee
te doen of heb je in Griendtsveen een koninklijk huis.
Pak je talentvolle pen ter hand en schrijf ons over jouw grappige belevenis aan
info@deklotbultjes.nl.
De leukste inzendingen worden opgenomen in De Klotkieker van 2019!!!
Bestuur CS De Klotbultjes

FANFARE RENANTIA.
Vrijdag 27 april Koningsdag
Opening Koningsspelen om 11.00u bij het speeltuintje Past.Hendriksstraat (in uniform).
Maandag 30 april
Wekelijkse repetitie van 20.00-22.00u in De Zaal.

KINDERVAKANTIEWERK GRIENDTSVEEN
De laatste week:
- om te stemmen op de leuke Griendtsveense verenigingen bij
de clubkascampagne, bijvoorbeeld Kindervakantiewerk
Griendtsveen - maar ook de laatste week om je op te geven
voor de activiteiten van Kindervakantiewerk voor dit seizoen!!!
Heb je informatie nodig of ben je je inschrijfformulier kwijt, bel
of app dan even met een van de bestuursleden!!
Onze eerst volgende activiteit is de
zeskamp op zaterdag 19 mei a.s.
Bestuur KVW Griendtsveen
Bennie - Twan - Merel - Jolanda Soraya – Frank

ZESKAMP.
Hallo Allemaal
Iedereen heeft hun inschrijfformulier ingeleverd en wij zijn alweer ons best aan het doen om er weer iets
leuks van te maken dit jaar.
Maar wij krijgen dit niet geregeld zonder mensen die ons willen helpen.
Daarom vragen wij mensen die ons willen helpen met de 6-kamp op zaterdag 19 mei 2018.
Ben je te oud om gewoon mee te doen met de 6-kamp maar vind je het leuk om ons te helpen (als leiding
om de kleine kinderen te helpen in een groepje, bij een hindernis of een van de andere dingen die gedaan
moeten worden).
Laat het ons dan weten via een app of bel even 06-83033915 (Merel)
Groetjes bestuur Kindervakantiewerk.

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN
PROGRAMMA
zaterdag 28 april
zaterdag 28 april
zondag 29 april
zondag 29 april

Koningslust JO11-1
Koningslust JO8-1
MVC'19 7
Olympia Boys 2

UITSLAGEN
zaterdag 21 april
zaterdag 21 april
zaterdag 21 april
zondag 22 april

NWC JO7-3/4
SSE JO11-2
Sportclub Irene JO8-2
SJVV 2

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

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

09:30
09:30
11:00
12:00

5
4
2
2

-

uur
uur
uur
uur

5
6
4
0

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE
Lid van Rabobank Peelland Zuid? Steun onze club tijdens de Rabobank Clubkas Campagne! Geef je stem
via www.clubkascampagne.nl.Vergeet niet al je 5 stemmen te gebruiken voor je favoriete (Helenaveense
of Griendtsveense) verenigingen.

Nieuwe activiteit van SJG Papparazzi!
Hallo jongens & meisjes!
Er staat weer een nieuwe activiteit gepland:
Bosspellen!
Wanneer: Woensdag 16 mei 2018
Hoe laat: 18.30 - 20.30
Waar: In het bos in America
( verzamelen bij het Jeugdgebouw! )
Kosten: 2 euro
Leeftijd: Vanaf groep 3
Je kunt jezelf opgeven tot 13 mei bij sjgpapparazzi@hotmail.com
Tot dan!
Groetjes de leiding van SJG Papparazzi
GRIENDTSVEENS UITSPANNING
Zondag 29 april is er de 6e WST aanvang 10.00 uur.
Dan nog even een overzicht voor de maand:
MEI
Zaterdag
12
Toernooi te rips aanvang 18.00 uur.
Zaterdag
26
Toernooi te Helmond bij Haagse Rozenknop aanvang 18.00 uur.

Open dag bij Buurtzorghuis Hospice Doevenbos
Trots, respectvol en dankbaar! Dat zijn de verpleegkundigen en vrijwilligers van Buurtzorghuis
Hospice Doevenbos. Al bijna twee jaar zorgen zij op een prachtige locatie in Horst voor hun
gasten in de laatste levensfase. Op zaterdag 12 mei aanstaande kan iedereen zelf komen kijken
naar die mooie plek en de fijne, zorgzame sfeer proeven.
Aanmelden
Voor de open dag is het wel nodig om je aan te melden. Dat kan door een mail te sturen naar
opendag@doevenbos.nl. Vermeld in de mail je naam en geef aan of je een voorkeur hebt voor de
ochtend of de middag. De organisatie probeert zoveel mogelijk met die wens rekening te houden. Tot 8
mei aanstaande is aanmelden mogelijk. Daarna worden de groepsindelingen gemaakt en krijg je bericht
op welk tijdstip je welkom bent.
Vrijwilligers
Mocht je na je bezoek (of misschien nu al) onderdeel willen uitmaken van het vrijwilligersteam, dan kan
dat. Stuur dan een mail naar info@doevenbos.nl en men neemt contact met je op. Je kunt hen ook bellen
voor meer informatie (085-4858333).

