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KERKBERICHTEN.
Zondag 12 mei: Moederdag.
11.00 uur: H. Mis.
Intentie, voor Jan Holtackers en Martien van den Eijnden, voor Betsie, Nardus,
Rudolf en Piet van Limbeek en voor Nolda van Ool-Althuizen.
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)

MEDEDELING VAN HET BESTUUR VAN DE ZAAL:
Zoals jullie misschien weten gaat Jacintha per 1 juni 2019 stoppen met haar werkzaamheden voor de Zaal.
Als bestuur waren we in gesprek met 2 mensen die haar misschien wel wilden opvolgen. Helaas is dat niet
gelukt.
We zijn dus op zoek naar 1 of 2 personen die de werkzaamheden van Jacintha willen overnemen.
Die bestaan uit de volgende onderdelen: schoonmaken van de Zaal, het doen van bestellingen betreffende
de drank, het coördineren van de afspraken. Er staat een vrijwilligers vergoeding tegenover.
Weten jullie mensen of misschien wel jijzelf, dan kun je meer informatie inwinnen bij André van Asseldonk:
06 34764643 of Ingrid Stam: 06 20413656.

GRIENDTSVEEN gaat op excursie naar GRIENDTSVEEN AG.
25 mei nadert al snel. We hebben de bus helemaal vol. Geweldig dat er zo veel belangstelling is.
De directeur van Griendtsveen AG, Dhr. Guus van Berckel, is super enthousiast dat we met zo
velen komen. Ook de Fam. van de Griendt zal in Saterland weer zo veel mogelijk aanwezig zijn.
We VERTREKKEN om 7 UUR bij DE KERK. Zorg dat je zeker 5 min. vooraf aanwezig bent!!
VERGEET je PASPOORT of ID KAART NIET.
Verder heb je niet veel nodig, voor koffie met koek op de heenweg zal gezorgd worden.
Bij Griendtsveen AG is alles geregeld en op de terugweg een heerlijk diner.
Een drankje bij het diner is wel voor eigen rekening.
Als iemand nog een programma wil hebben, of soms nog andere vragen heeft, dan kun je
contact opnemen met Marij Knapen, Tel. 529213 of mail h.knapen5@kpnplanet.nl

BEDANKT.
Wij willen graag iedereen bedanken voor de vele felicitaties die wij hebben ontvangen ivm onze
gouden bruiloft het was enorm.
Nellie en Arnold Buijs.

VROUWENBEWEGING,
Morgen LAATSTE kans om aan te melden !!!
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.

FANFARE RENANTIA.
Zaterdag 11 mei oud papier
Hiervoor worden Noud en Antoinette om 9.15u bij Helenaveenseweg 64 verwacht.
Maandag 13 mei
Repetitie van 20.00-22.00u in De Zaal
Inzameling oud papier
A.s. zaterdag komen enkele leden huis aan huis oud papier ophalen met de kraakwagen. Wilt u
dit, goed gebundeld of in een doos en hanteerbaar voor 1 persoon, vóór 9.00u aan de weg
zetten? Hartelijk dank alvast voor uw bijdrage!

GRIKON JEUGD!
Beste toneelliefhebbers,
Op zaterdag 18 en zondag 19 mei is het zover en speelt onze jeugd voor u de korte
voorstelling “Juffrouw Kachel”. (Zie bijlage).
Dit stuk is een bewerking van het bekende en bekroonde en gelijknamige boek van Toon
Tellegen en wordt gespeeld door 13 enthousiaste acteertalenten uit ons eigen Griendtsveen.
Dit is mijn dagboek. Maar het gaat niet over mij. Het is mijn dagboek over Juffrouw Kachel. Mijn
juffrouw op school. Ik schrijf erin als niemand in de buurt is en alleen over juffrouw Kachel. Als ik
er niet in schrijf, ligt het op een geheime plaats waar niemand ooit komt. Na mijn dood mag
iedereen het lezen…
Het dagboek over juffrouw Kachel bevat vindingrijke wraakgedachten, in fantasieën, dromen,
brieven en een toneelstuk. De ik-figuur zou haar met een circuskanon door het dak van de
circustent willen schieten. Ze zou in stukjes uit elkaar moeten vallen, of een pad worden, zodat je
haar in een jampotje kunt stoppen en vergeten.
Het zijn allemaal aandoenlijke pogingen die lucht geven aan de broeierige sfeer van
onderdrukking in de klas. Het is spannend en grappig tegelijk.
Natuurlijk willen we ook u hierbij van harte uitnodigen. Reserveer snel kaarten i.v.m. beperkte
plaatsen!
Reserveren kan zoals altijd via: www.grikon.nl - info@grikon.nl - 06-22 50 22 71
18 mei aanvang 20:00; 19 mei aanvang 14:30
We zien u graag bij een van deze voorstellingen! Toneelvereniging Grikon

GRIENDTSVEENS UITSPANNING.
Zondag 12 mei is onze 4e wedstrijd voor het WST aanvang 11.00 uur.

DORPSRAAD GRIENDTSVEEN.
Hierbij nodigen wij U uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad op woensdag 15 mei
om 20.00 uur in het Gemeenschapshuis. Op de agenda staan de navolgende punten:
1. Opening.
2. Vaststelling verslag 13 maart 2019 (zie bijlage)
3. Bezoek Burgemeester Ryan Palmen:
Datum is vastgelegd voor vrijdag 13 sept. 13.30 – 16.30 uur.
Verdere toelichting vanuit de Dorpsraad.
4. Voortgang Werkgroep Woningbouw.
5. Financiën Dorpsraad.
6. Verbeteren overleg gemeente inzake laanbomen.
7. Prioriteitengelden.
Verlichting brug: Evaluatie proefopstelling.
Ooievaarsnest
Watertappunt.
8. Werkgroep Mariapeel/vernattting:
9. Rondvraag.

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN
PROGRAMMA
za 11 mei. 09:00
za 11 mei. 11:00
za 11 mei. 22:00
zo 12 mei. 11:00

uur
uur
uur
uur

H'veen-G'veen JO8-1G
H'veen-G'veen JO10-1
H'veen-G'veen Veteranen
S.V. Heythuysen 4

UITSLAGEN
za 4 mei. Sportclub Irene JO10-5
za 4 mei. NWC JO8-3G
zo 5 mei. H'veen-G'veen 1

-

RKSVO JO8-1G
SHH JO10-3G
SV Deurne Veteranen
H'veen-G'veen 1

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

7-5
7-3
9-0

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.Inschrijfgeld: 25 euro. Inschrijfformulier
inleveren/opgeven voor zondag 26 mei bij Roy Crommentuijn (roycrommentuyn@hotmail.com).
SCHEIDSRECHTER
Voor het nieuwe seizoen zijn wij op zoek naar club scheidsrechters voor de senioren. Het gaat hierbij om
het fluiten van wedstrijden op zaterdag middag (veteranen) en zondag morgen (het eerste). Het je
interesse dan is het ook mogelijk om kosteloos een scheidsrechter cursus te volgen. Meer informatie kun
je krijgen bij Danny van der Poel.
LAATSTE THUISWEDSTRIJD
Zondag 19 mei is de laatste thuiswedstrijd. Na de wedstrijd wil de ontspanningscommissie een bbq
organiseren. Kosten nog onbekend. Spelersvrouwen, kinderen etc zijn uiteraard ook van harte welkom.
Aanmelden kan via de leiders.

