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KERKBERICHTEN.
Zondag 3 juni: Sacramentsdag.
11.00 uur: Woord- en communieviering. Intenties voor Jan ter Voert.
Na afloop van deze viering willen we weer eens een kopje koffie met de aanwezigen drinken en
wat napraten. U bent van harte welkom.
Vrijdag 8 juni:
14.00 uur: Huwelijksvoltrekking van Nick Peters en Sanne Meulendijks.
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.
Maandag 4 juni tweewekelijks onderhoud op het kerkhof vanaf 09.00 uur. Vrijwilligers die mee
willen helpen met het onderhoud van het kerkhof zijn en blijven welkom.

VROUWENBEWEGING,
Zouden degene die nog NIET betaald hebben voor het reisje of het eten bij de Morgenstond op
21 juni, dit over willen maken naar Jannij. Het bank nummer NL 34 RABO 0113588577 t.n.v.
Vrouwenbeweging Griendtsveen, J. E. Buijtenweg.

FANFARE RENANTIA.
Maandag 4 juni
Wekelijkse repetitie van 20.00-22.00 u in De Zaal.

GRIENDTSVEENS UITSPANNING
Zondag 3 juni is de 7e wedstrijd voor het WST aanvang 10.00 uur.

Griendtsveen

Eetplein
g in Griendtsveen is woensdag 6 juni en u bent van harte welkom!
Het volgende eetpunt
Lekker samen eten voor iedereen

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 4 juni 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 4 juni 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

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN
PROGRAMMA
zaterdag 2 juni
zondag 3 juni
zondag 3 juni
UITSLAGEN
zaterdag 26 mei
zaterdag 26 mei
zaterdag 26 mei
zondag 27 mei
zondag 27 mei

SV H'veen/G'veen JO11-1G
SV H'veen/G'veen 1
VV Kessel 3

Heythuysen JO11-2G
Mifano 4
SV H'veen/G'veen 3

Egchel/Panningen JO11-3
IVO JO8-2
Lierop JO7-1/2
SV H'veen/G'veen 3
SV H'veen/G'veen 1

SV H'veen/G'veen JO11-1G
SV H'veen/G'veen JO8-1G
SV H'veen/G'veen JO7-1
MVC'19 7
Olympia Boys 2

11:00 uur
11:00 uur
11:00 uur
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2
7
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2
4
1
6
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HENRI SARIS BENOEMD TOT LID VAN VERDIENSTEN RKSV GRIENDTSVEEN
Afgelopen zondag 27 mei tijdens de druk bezochte seizoen afsluiting heeft het bestuur van de voetbalclub
Henri Saris benoemd tot Lid van Verdiensten. Volgens het bestuur van de club heeft Henri deze titel te
danken aan de vele werkzaamheden die hij zeker al 40 jaar voor onze club heeft betekend. Uit handen
van voorzitter Peter Fleurkens ontving Henri de daarbij behorende oorkonde inclusief bloemen en de
felicitaties van de nieuwe vereniging SV Helenaveen Griendtsveen.

VVV ASTEN ORGANISEERT ASPERGE-FIETSDAG OP ZONDAG 3 JUNI
De fietsroute is 36 kilometer lang en voert langs diverse aspergekwekers in Asten, Deurne,
Liessel en Vlierden. Deelname is gratis en u bent tussen 11.00 en 17.00 uur van harte welkom bij
de verschillende aspergekwekers. De fietsroute is op ieder gewenst knooppunt op te pakken.
Onderweg wordt een zestal aspergekwekers aangedaan. Op iedere locatie is iets te zien en / of
te beleven of te proeven! Denk bijvoorbeeld aan een kijkje nemen in de stal van een vleeskalverenhouderij
(Aspergeboerderij Verberne), een asperge-proeverijtje en kinderactiviteiten (Van Rijssel Asperges), een heerlijk
aspergesoepje (Van der Putten Asperges en Aardbeien), kom alles te weten over het productieproces van asperges
(Berkershoeve), een asperge amuse (Swinkels Astense Asperges) en onze VVV kraam is gestationeerd bij
Heijligers Asperges; onze enthousiaste medewerkers informeren u over het themajaar “Asten viert eten” en
presenteert haar verrassende assortiment.

De fietsroute is gratis verkrijgbaar bij VVV Asten en de verschillende aspergekwekers.

