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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.
Zondag 26 mei:
11.00 uur: H.Mis; intenties zijn voor Jan Wolters vanwege verjaardag en voor Jan Kuijpers
vanwege verjaardag en sterfdag.
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)

BAROKORKEST DUODECIMA.
Op zondagmiddag 2 juni 2019 om 15.00 uur geeft het Barokstrijkorkest Duodecima
(www.ensembleduodecima.nl) een concert in de St. Barbarakerk in Griendtsveen.
Duodecima is in 2004 opgericht door een aantal bevriende musici, vrijwel allemaal amateurs uit de
regio Zuid-Oost Brabant. De naam “ Duodecima” betekent in het Latijn “De Twaalfde”.
Het ensemble is inmiddels uitgegroeid tot een orkest met achttien strijkers: violisten, altviolisten,
cellisten en een contrabas. Het ensemble speelt voornamelijk muziek uit de barokperiode maar ook
andere werken. Op het programma staan werken van Telemann, Sonate voor 2 violen, altviool en cello,
van Corelli, het Concerto Grosso in C nr.3 en van Albinoni, Sinfonia in G.
Jacqueline Wezenberg heeft de muzikale leiding van het ensemble. Zij studeerde viool aan het
conservatorium van Den Haag en speelt o.a. in het Zeeuws orkest en in kamerorkest Alveare uit Veghel.
De Parochieraad nodigt u met genoegen uit om dit concert bij te wonen. Iedereen is van harte welkom.

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
Zondag 26 mei is er de 5e wedstrijd voor het WST aanvang 11.00 uur.
Dan nog even een overzicht voor de maand JUNI
Zaterdag
1
Toernooi te America bij Ons Genoegen aanvang 18.00 uur.
Zondag
9
6e WST aanvang 11.00 uur
Zondag
23
7e WST aanvang 11.00 uur
Donderdag
27
vriendschappelijk schieten in De Neerkant bij de Batavieren 20.00 uur.
Zaterdag
29
Horst 800.
Zondag
30
Horst 800.

FANFARE RENANTIA.
Maandag 27 mei
Repetitie van 20.00-22.00u in De Zaal

OPEN ATELIER – SCHILDERJUBILEUM
Op zaterdag 25 en zondag 26 mei heeft Jan Althuizen Open Atelierdagen met een bijzonder
jubileumtintje: 50 jaar schilderen en verbeelden van natuurgebied de Peel. In zijn atelier, toonkamer en
tuin laat hij werk zien van een landschap tot enkel een detail en van concreet tot abstract.
Tijdens de twee atelierdagen geeft hij regelmatig korte demonstraties van zijn eigen gemengde techniek
‘schilderen met aquarel - wit oliekrijt’, met daarbij een praatje over zijn werk en inspiratiebron de Peel.
De Open Atelierdagen zijn van 11.00 tot 17.00 uur te bezoeken op atelier- en woonadres:
Deurneseweg 13, 5766 PH Griendtsveen.
Extra info: www.janalthuizen.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.

WANDELDRIEDAAGSE HORST.
Op vrijdag 14 juni t/m zondag 16 juni is de Wandeldriedaagse Horst.
Meer info op www.wandeldriedaagse.nl

PEELFEESTEN HELENAVEEN.
Op vrijdag 14 juni t/m zondag 16 juni zijn ook de Peelfeesten Helenaveen.
Vrijdag: Pubquiz
Zaterdag: A Tribute to Queen.
Zondag: Brunch; waterspektakel en Wilona: muziek in de open lucht.
Meer informatie hierover op www.peelfeesten.nl of op de facebookpagina peelfeesten –
Helenaveen.

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN
PROGRAMMA
za 25 mei. 09:00 uur H'veen-G'veen JO10-1
za 25 mei. 17:00 uur H'veen-G'veen Veteranen
zo 26 mei. 10:00 uur Haelen 3
UITSLAGEN
za 18 mei. NWC JO8-2G
za 18 mei. BEVO JO10-2G
za 18 mei. H'veen-G'veen Veteranen
zo 19
mei.
H'veen-G'veen 1

- Haelen JO10-2
- Neerkandia Veteranen
- H'veen-G'veen 1

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

8-5
5 - 10
2-4

- Egchel 5

8-0

KAMPIOENSWEDSTRIJD SV HELENAVEEN GRIENDTSVEEN 1
Aanstaande zondag 6 mei kan SV Helenaveen Griendtsveen 1 het kampioenschap behalen. Een gelijkspel
uit tegen Haelen 3 is voldoende. Dus kom onze mannen van het eerste aanmoedigen zodat er een mooi
feest volgt. Het sportpark van RKVV Haelen is te vinden aan de Roggelseweg 48 in Haelen.
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.

GRIENDTSVEEN GAAT NAAR GRIENDTSVEEN.
Zaterdag 25 mei a.s. is het zover. Een bus met ca. 62 personen gaat op excursie naar
Griendtsveen AG Duitsland.
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.

