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VAN DE REDACTIE:
Donderdag 30 mei is het Hemelvaart. In verband hiermee zal het Mededelingenblad
op woensdag 29 mei verschijnen. Wil iedereen hier rekening mee houden met het inleveren van
berichten. Omdat het Mededelingenblad dan op dinsdagavond helemaal klaar gemaakt moet
worden en afgeleverd wordt bij de bezorgers, dienen alle berichten/intenties dinsdag 28 mei
UITERLIJK 17.00 uur binnen te zijn bij de redactie.

KERKBERICHTEN.
Volgende mis op zondag 26 mei.
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 20 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.

BAROKORKEST DUODECIMA komt wederom naar Griendtsveen.
Het barok-strijkorkest Duodecima (www.ensembleduodecima.nl) geeft op zondagmiddag 2 juni 2019
om 15.00 uur een concert in onze St.Barbarakerk. De Parochieraad nodigt de inwoners van Griendtsveen
en de Deurnese Hoek van harte uit om dit concert bij te wonen. Iedereen is welkom.
Zet het al vast in uw agenda. Komende week krijgt u meer informatie. De Parochieraad.

KBO GRIENDTSVEEN.
Op dinsdag 28 mei gaan we naar Mini Camping “de Heide” te
Heide. Vertrek om 14.00 uur bij de kerk. Eigen bijdrage 5,00
euro voor koffie, vla en minigolf. Zoals afgesproken bij de
jaarvergadering betaalt elke inzittende 2 euro aan de chauffeur. Graag even opgeven van te
voren uiterlijk vrijdag 24 mei bij Arnold tel 0493 529351 (bij afwezigheid inspreken op
antwoordapparaat). Of per e-mail: kbo@griendtsveen.org.

GRIENDTSVEENS UITSPANNING
Zaterdag 18 mei gaan wij naar het toernooi van de Batavieren in Castenray.
Aanvang 19.00 uur. Vertrek 18.15 uur. Vervoer Bart vd Sterren en Jasper Lemmen.

DE ZONNEBLOEM
Op dinsdag 21 mei gaan de gasten van de Zonnebloemafdeling Horst naar de St.Jozefkapel in
de Smakt met daarna een brunch in het Pelgrimshuis.
Vertrek uit Griendtsveen om 10.15u, rond 16u weer terug.

NATIONALE LOTERIJ VAN DE ZONNEBLOEM
In de periode van 13 mei t/m 24 mei komen vrijwilligers van De Zonnebloem bij U aan de deur
om loten te verkopen van de Nationale Zonnebloemloterij.
De opbrengst van de loterij komt ten goede aan het werk van De Zonnebloem, zowel nationaal
als lokaal. Mocht U niet thuis zijn en toch loten willen kopen, dan kunt U alsnog terecht bij: Joke
Steeghs Meester ter Voertstraat 6 (tel 529266). De loten kosten 2€.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT OP DE DRIEHOEK
Vanaf het komende schooljaar gaat het rooster op De Driehoek veranderen. Om meer aan de wensen van
ouders tegemoet te komen is ervoor gekozen om over te schakelen naar een “vijf-gelijke-dagen-model”.
Hierdoor zijn kinderen iedere dag om dezelfde tijd, namelijk twee uur, uit. Ze hebben dan nog een groot
deel van de middag om buiten te spelen en af te spreken met vriendjes en vriendinnetjes. De pauze is
daarvoor wel korter gemaakt. Kinderen eten allemaal op school, en krijgen daarna tijd om op de
speelplaats even uit te waaien.
De leerkrachten van onze school eten met hun eigen klas vanaf 11:45 uur. Voor de meesters van de
groepen 4 t/m 8 is dat geen probleem. Hun leerlingen zijn al zelfstandig, en zullen zonder al teveel
vertraging hun middageten opeten.
Bij de juffen van de groepen 1 t/m 3 ligt dat uiteraard anders. Wij hebben inmiddels een aantal ouders
gevonden die hen mee willen helpen om het middageten te begeleiden. Maar we zoeken toch nog enkele
mensen extra.
Is er iemand in het dorp die graag mee wil helpen bij deze taak? Ik wil daarbij nog even aangeven dat wij
echt alleen maar heel gezellige en vrolijke kinderen op onze school hebben.
Alle deelnemers komen op een lijst, en er wordt dan een rooster gemaakt, zodat u niet al te vaak hoeft
mee te helpen. Vele handen maken licht werk!
Interesse? Mail mij dan op: r.vanvegchel@dynamiek.nu
Het is ook mogelijk, en misschien veel informatiever, om even langs te komen.
Alvast hartelijk bedankt! Namens het team van De Driehoek; Robert van Vegchel.

FANFARE RENANTIA.
Maandag 20 mei

Repetitie van 20.00-22.00u in De Zaal

OVERLAST DIEREN
Groente- en fruitafval in de keukenemmer
De laatste tijd zien we dat vogels, met name kraaien, en katten zich te goed doen aan het
groente- en fruitafval dat zonder keukenemmer aan straat gezet wordt. De dieren trekken de
losse zakken kapot waardoor al het afval her en der op straat komt te liggen. Dit vormt weer een
voedselbron voor muizen en ratten met alle gevolgen van dien.
Hoe tegengaan?
Om deze overlast te beperken willen wij u vriendelijk maar ook dringend vragen om het
keukenafval in het keukenemmertje aan straat te zetten. Dit bemoeilijkt in ieder geval al de
dieren om de zakken kapot te scheuren. Indien mogelijk, zet het afval ook niet te vroeg aan
straat. Zo geven we de dieren zo min mogelijk de kans om de zakken open te scheuren.

JEUGDTONEEL GRIKON GRIENDTSVEEN.
presenteert: juffrouw Kachel, onder regie van Matthias Valk.
De tribune is weer uit de kast gehaald en het decor is samen met de jonge acteurs opgebouwd.
Na maanden van repeteren zijn ze er klaar voor. Onze jeugdleden staan dit weekend op de planken.
Het toneelstuk gaat over het dagboek van leerlingen uit de klas van juffrouw Kachel.
U kunt kaartjes bestellen via onze website www.grikon.nl, een mailtje naar info@grikon.nl of telefonisch
via 06-22502271. ( kaartjes kosten € 6.- ).
Aanvangstijden zijn: zaterdag 18 mei om 20.15 uur en op zondag 19 mei om 14.30 uur.
We hopen U te zien bij een van de voorstellingen.
Namens bestuur, leden en vooral onze jeugdleden van Grikon.

EXCURSIEREIS op 25 MEI naar GRIENDTSVEEN AG.
We hadden een volle bus, maar wegens omstandigheden hebben jammer genoeg 2 personen de reis af
moeten zeggen.
Dit houdt in dat we nog plaats hebben voor 2 personen om alsnog mee te gaan.
Dus, zou nog iemand in uw familie of kennissenkring graag mee willen dan kunnen ze zich voor de reis
nog aanmelden.
Voor informatie of programma kunnen ze contact opnemen met Marij Knapen tel. 0493-529213 of mail
h.knapen5@kpnplanet.nl.

SJG PAPPARAZZI
29 mei staat er weer een nieuwe activiteit op het programma!
Wegens groot succes gaan we nogmaals zwemmen bij het Meerdal.
Datum: 29 mei
Vertrek zaal: 18.30 uur.
Terugkomst zaal: 21.00 uur.
Kosten: € 12,50 p.p of pasje voor gratis entree
Opgeven voor: 25 mei
Leeftijd: kinderen in het bezit van minimaal zwemdiploma A
We hopen jullie weer allemaal te zien.

TRAINING BLIJF IN BALANS
Zorgen voor iemand kan veel voldoening geven, maar langdurig zorgen kan (ongemerkt) steeds zwaarder worden.
Het is niet altijd gemakkelijk om balans te houden in het dagelijks leven als je intensief voor een naaste zorgt. Deze
training maakt mantelzorgers bewust van patronen en helpt te ontdekken hoe de balans kan worden behouden en/of
hersteld. Er wordt informatie en advies gegeven en mantelzorgers kunnen ervaringen en tips uitwisselen. De training
bestaat uit drie avonden van twee uur.
Voor wie: Mantelzorgers uit de gemeente Venray, Horst aan de Maas en Mook en Middelaar.
Wat: Training Blijf in balans
Waar: Synthese, Bemmelstraat 2 te Horst aan de Maas
Wanneer: donderdag 13 en 20 juni en donderdag 4 juli van 13.30 tot 15.30 uur.
Informatie en aanmelden:
Er zijn geen kosten aan de training verbonden. Aanmelden kan tot 4 juni 2019.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annet Jeucken en Karin Zwart of via info@synthese.nl
Je kunt je aanmelden via de website van Synthese, www.synthese.nl via het kopje aanbod & inschrijving.

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN
PROGRAMMA
za 18 mei. 08:45
za 18 mei. 10:30
za 18 mei. 17:00
zo 19 mei. 11:00

uur
uur
uur
uur

NWC JO8-2G
BEVO JO10-2G
H'veen-G'veen Veteranen
H'veen-G'veen 1

UITSLAGEN
za 11 mei. H'veen-G'veen JO8-1G
za 11 mei. H'veen-G'veen JO10-1
zo 12 mei. S.V. Heythuysen 4

-

H'veen-G'veen JO8-1G
H'veen-G'veen JO10-1
Deurne Blue Velvet Veteranen
Egchel 5

- RKSVO JO8-1G
- SHH JO10-3G
- H'veen-G'veen 1

9-7
6-5
0-5

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).
LAATSTE THUISWEDSTRIJD – 19 MEI 2019
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.
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.
GEZOCHT JEUGDLEIDER TRAINER
Omdat het zo goed gaat met de jeugdafdeling zijn wij op zoek naar leiders/trainers voor de JO8 en JO10.
He je interesse om samen met ervaren leiders en trainers te werken aan het jeugdvoetbal van SV
Helenaveen Griendtsveen neem dan contact op met de jeugdcoördinator, Marieke Ottenheim, of spreek
iemand van ons aan op een van training. De jeugd traint elke dinsdag en donderdag van 18.30 tot 19.30
uur.
BESTUURSLID PR- WEBSITE FACEBOOK
Vanaf komend seizoen zijn we op zoek naar een bestuurslid die de taak PR krijgt. Het gaat hierbij om
onder anderen het bijhouden van de website, Facebook en andere media waar berichten worden
geplaatst over onze vereniging.

