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VAN DE REDACTIE:
Morgen is het Hemelvaart. Daarom ontvangt U het Mededelingenblad een dag eerder.

KERKBERICHTEN.
Zondag 2 juni geen H. Mis.
Zondag 9 juni: Eerste Pinksterdag om 11.00 uur: H.Mis
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 3 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. Het onderhoud van het
kerkhof is gepland in de oneven weken.

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 entree is vrij. Een vrijwillige bijdrage voor het orkest wordt op prijs gesteld.
De Parochieraad nodigt u met genoegen uit om dit concert bij te wonen. Iedereen is van harte welkom.

KBO GRIENDTSVEEN.
Op maandag 17 juni willen we naar Natuurbegraafplaats
Weverslo in Heide. Deze natuurbegraafplaats ligt midden in
het groen en is ook aantrekkelijk voor een wandeling. Op
zondag 19 mei was er ook een open dag. Misschien bent U er toen ook al geweest. Wij hopen op
genoeg deelnemers. Natuurbegraven is zo oud als de mensheid of zoals men zelf zegt “het is
een stuk natuur waar je begraven kunt worden”. Ook ligt hier het “Muzenpad”, een wandeling
over het terrein met panelen over diverse thema’s. Zoals afgesproken bij de jaarvergadering
betaalt elke inzittende 2 euro aan de chauffeur. Verder zijn er aan deze middag geen kosten
verbonden. Graag even opgeven uiterlijk vrijdag 7 juni bij Arnold tel 0493 529351 (bij afwezigheid
inspreken op antwoordapparaat). Of per e-mail: kbo@griendtsveen.org.

KBO GRIENDTSVEEN.
Een nieuw logo, nieuwe ideeën. Ook de KBO Griendtsveen
is aan het zoeken naar vernieuwing. Naast de activiteiten die
we al doen voor onze leden willen we ook wel eens wat nieuws. Tijdens de jaarvergadering is dit
al besproken met onze leden.
Nu leggen wat dat ook voor aan de gemeenschap van Griendtsveen.
Want wij willen ook over onze horizon heen kijken. Onze vereniging is niet groot, daarom richten
wij ons nadrukkelijk ook op niet-leden. Waar denken wij aan: het nieuw leven in blazen van de
jeu-de-boules bij het gemeenschapshuis en fietstochtjes door onze mooie omgeving met een
goede koffiestop onderweg. Consumpties zijn voor eigen rekening, maar meer dan die
consumptie gaat het om het SAMEN iets beleven. Ook als U zich nog niet “senior” voelt wilt U
misschien wel samen met anderen een fietstochtje maken of in Griendtsveen blijven om uw jeude-boules kwaliteiten weer op te waarderen.
Voordat we van alles gaan organiseren willen we echter eerst het animo hiervoor peilen bij onze
leden en bij de rest van de gemeenschap.
Voor meer informatie of om U aan te melden kunt U terecht bij het dagelijks bestuur van de KBO
Griendtsveen:
Arnold Buijs, Past. Hendriksstraat 23, tel. 0439-529351 of
Beppie Hubert, Deurneseweg 25, tel. 06-51830894 of
Ton Bukkems, Helenaveenseweg 4, tel. 06-21513560, e-mail:kbo@griendtsveen.org.

RABOBANK CLUBKAS.
Namens Fanfare Renantia , Kindervakantiewerk Griendtsveen en Griendtsveen’s Uitspanning
willen we iedereen bedanken voor het stemmen!
Allemaal een leuke cheque gekregen van Rabobank Peellandzuid.
Ben je wel klant bij de Rabobank maar nog geen lid, meld je dan aan zodat je volgend jaar
gratis onze verenigingen kunt steunen! Nogmaals bedankt allemaal!

Wij kunnen terugkijken op een zonnige, sportieve en zeer geslaagde
zeskamp.
Het was weer een leuke dag waar jong en oud van genoten heeft.
Ook willen we via deze weg weer iedereen die op en voor deze dag zijn
steentje bij gedragen heeft BEDANKEN!!!
Zonder vrijwilligers en sponsoren lukt het ons niet om zoiets mogelijk te maken.
Hopelijk tot volgend jaar .
Hieronder nog de uitslag:
1 Toney’s chocoloneys
2 De kleine planktonnen
3 Vliegende kippen
4 De hongerige hamburgers
5 Ninja Pietjes
6 Griendtsveense peelpower.
Groetjes bestuur kindervakantiewerk.

Ook willen wij iedereen bedanken die op ons gestemd heeft met de
Rabobank clubkascampagne.
FANFARE RENANTIA.
Maandag 3 juni

Repetitie van 20.00-22.00u in De Zaal

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN
PROGRAMMA
wo 5 jun.

19:30 uur

RKSVN 3

UITSLAGEN
za 25 mei. H'veen-G'veen JO10-1
za 25 mei. H'veen-G'veen Veteranen
zo 26 mei. Haelen 3

- H'veen-G'veen 1

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

8-2
0-1
1-1

HELENAVEEN GRIENDTSVEEN 1 KAMPIOEN
Na een 1 –1 gelijkspel tegen Haelen 3 is Helenaveen Griendtsveen 1 op zondag 26 mei kampioen
geworden. Ze staan nu, met nog een wedstrijd op het programma, ongeslagen bovenaan en kunnen niet
meer worden ingehaald. GEFELICITEERD !!!!
VACATURES
Voor aankomend seizoen zijn we dringend op zoek naar een aantal personen die onze club willen helpen!
- Scheidsrechters senioren
- Bestuurslid (PR)
- Leiders senioren elftal.

GRIENDTSVEENS UITSPANNING
Zaterdag 1 juni gaan wij naar America voor een toernooi bij Ons Genoegen.
Aanvang 18.00 uur. Vertrek 17.30 uur. Vervoer Jasper Lemmen en Frans Maas.
Zondag 2 juni is de handboog gesloten.

De toekomst van binnensportaccommodaties in Horst aan de Maas
Ruim 150 inwoners hebben meegedacht over de toekomst van de binnensport in
hun dorp of wijk. De bezetting van de binnensportaccommodaties is niet overal
goed en (gym)zalen voldoen soms niet meer aan de huidige normen. Daarnaast
spelen er een aantal ontwikkelingen in de gemeente, zoals fusies van verenigingen
en de druk op de accommodaties in de wintermaanden. Daarom is er nagedacht over oplossingen, samen
met de gebruikers. Dit heeft geleid tot een breed gedragen visie. Deze legt het college nu voor aan de
raad, die daar 3 juli over besluit.
Uitgangspunten in deze visie zijn; accommodaties zijn toekomstgericht, sluiten aan bij de vraag en zijn
goed bereikbaar. Gezamenlijk vinden we het ook belangrijk dat er in elk dorp, op wat voor manier dan
ook, gesport kan worden.
Er worden voorkeursscenario’s voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze voorkeursscenario’s hangen
onderling nauw met elkaar samen.
De gymzalen in Hegelsom en Meterik maken plaats voor een gezamenlijke sporthal voor de dorpen
Hegelsom, Meterik en America op een later te bepalen locatie. De bestaande gymzaal in America blijft
behouden voor bewegingsonderwijs in America en Griendtsveen.
De stukken worden 3 juli besproken in de gemeenteraad. Bij akkoord worden de bovenstaande scenario’s
uitgewerkt in concrete plannen en worden deze opnieuw aan de raad voorgelegd.

SAMEN UIT BUS.
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

04 juni
05 juni
06 juni
07 juni

09:00 – 13:00 uur
11:45 – 17:30 uur
13.00 – 17.00 uur
11.00 – 15.00 uur

Markt Horst
Kienen bij KBO Horst
Winkelen in Kaldenkerken
Lunchen bij Terlago in Horst

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

10 juni TEL
11 juni
12 juni
13 juni
14 juni

13.30 – 18.00 uur
09:00 – 13:00 uur
12.00 – 17.30 uur
13.00 – 17.00 uur
12.30 – 18.30 uur

Koffie drinken in de regio (2e Pinksterdag)
Markt Horst
Bezoek Wereldpaviljoen Steyl
IJssalon Clevers Arcen
Kloostertuinen Kamp Lintfort

dinsdag
woensdag

18 juni
19 juni

09:00 – 13:00 uur
11:45 – 17:30 uur

Markt Horst
Kienen bij KBO Horst

Voor meer informatie:
Telefoon:
Telefoon b.g.g.:

06 48566699 Iedere maandag en donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur
06 48566838 Iedere maandag en donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur

