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KERKBERICHTEN.
Volgende mis op zondag 12 mei.

ONDERHOUD KERKHOF.
Maandag 06 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. Het onderhoud van het
kerkhof is gepland in de oneven weken.

Eetplein Griendtsveen
gvoor iedereen en tegelijkertijd gezellig buurten!
Lekker samen eten
Het volgende eetpunt in Griendtsveen is donderdag 9 mei en u bent van harte
welkom!
U bent welkom bij Herberg de Morgenstond, 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
€ 11,75, exclusief de consumpties (niet verplicht).
Bent U 55+ en wilt u deelnemen aan het eetpunt dan kunt u zich aanmelden tot dinsdag 7 mei 12u. 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 (vóór dinsdag7 mei 12u) of afmelden dan kunt u
contact opnemen met Joke Steeghs telefoonnummer 0493 529266.
Mag ook via de email: jmjsteeghs@onsbrabantnet.nl
Eetplein Griendtsveen wordt mede georganiseerd door KBO Griendtsveen
Contactadres→ kbo@griendtsveen.org

VROUWENBEWEGING.
We hebben 15 mei a.s. onze laatste bijeenkomst van het seizoen 2018 – 2019.
Samen gaan we dan koken en daarna gezellig met z’n allen aan tafel bij de KOOKEREEJ in Hegelsom.
Wil je liever niet koken dan is dat geen probleem, je kunt ook b.v. de tafels dekken etc.
Natuurlijk willen we wel graag weten wie er mee gaan.
De kosten voor deze avond zijn € 25.00 p.p. waarvoor we dan van een exclusief 4 gangen diner inclusief
drank mogen genieten!
We moeten wel al om 18.30 uur vertrekken anders zitten we wel heel laat aan het diner.
Opgeven kan tot en met uiterlijk 10 mei d.m.v. € 25.00 over te maken op:
Bank nr. NL 34 RABO 0113588577 t.n.v. Vrouwenbeweging Griendtsveen, J.E. Buijtenweg.
Geef bij de mededelingen aan of je kunt rijden en of je vegetarisch bent of een speciaal dieet wenst.

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN
PROGRAMMA
za 4 mei.
08:45 uur Sportclub Irene JO10-5
za 4 mei.
08:45 uur NWC JO8-3G
zo 5 mei.
11:00 uur H'veen-G'veen 1
UITSLAGEN
za 20 apr. H'veen-G'veen Veteranen

- H'veen-G'veen JO10-1
- H'veen-G'veen JO8-1G
- Roggel 4

- SV Brandevoort Veteranen

4-4

HEMELVAART TOERNOOI - 30 MEI 2019
Op donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) vindt het jaarlijkse Hemelvaartstoernooi weer plaats. Dus
families, vriendengroepen en bekenden schroom je niet en geef je op! Een team bestaat uit 7 spelers, te
weten 5 heren en 2 dames. Aanvang zal omstreeks 11:30 zijn. nschrijfgeld: 25 euro. Inschrijfformulier
inleveren/opgeven voor zondag 26 mei bij Roy Crommentuijn (roycrommentuyn@hotmail.com).
Hallo Klotbultjes en Klotbulterinnekes,
Het lijkt nog zo ver weg carnaval
Maar wij kunnen al niet wachten!!!
Wij willen graag al weer muziek gaan kiezen en een te gekke dans
bedenken waar onze dansgarde weer mee van het podium spat.
Lijkt het je leuk om met de Klotbultjes op ‘tournee’ te gaan samen met we
hopen weer 2 prinsen en hun gevolg.
Dan is de dansgarde misschien wel iets voor jou.
Zit je nu in groep 3 en vind je het leuk om te dansen.
We trainen op donderdag avond dus kun je dan en de tijd van
januari tot en met de carnaval!
( dan zijn de recepties )
Dan hopen we dat je bij de dansgarde komt om zo de
carnaval nog leuker te maken!!!
Voor vragen of om je op te geven ( het kan tot 5 mei) kun je
bellen of appen met
tel. 06-23100257
Groetjes Marieke, Iris & Soraya

ZESKAMP KVW
GRIENDTSVEEN
De aanmeldformulieren zijn inmiddels de deur uit, en wij zijn weer ons best
aan het doen om er een mooie zeskamp van te maken.
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 25 mei.
Wil je helpen laat het ons dan even weten. Dit kan via onderstaand opgavestrookje graag inleveren bij Merel
Kanters Hoefnagelsplein 10. Of even een berichtje naar: Merel Kanters 06-83033915.
Graag zo spoedig mogelijk aanmelden. Alvast bedankt namens bestuur kindervakantiewerk.

Ik zou graag willen helpen met de zeskamp;

Naam:_______________________________

