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KERKBERICHTEN.
Volgende mis is op zondag 15 september.
Op zondag 13 oktober wordt weer het Limonollen gehouden, als onderdeel van het Bokkenollen.
In verband daarmee zal de H.Mis op die zondag vervallen. We gaan deze H.Mis dan niet
verschuiven. Dus er is die maand dan maar 1 mis: De volgende missen zijn daarom op zondag
15 september, 29 september en daarna op 27 oktober.
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)

KERKPOETSEN.
Op MAANDAG 9 SEPT. gaan we weer de kerk poetsen.
Om 9.00uur worden degene die aan de beurt zijn in de kerk verwacht.
Ben je verhindert probeer dan ECHT ZELF met iemand van de lijst te ruilen!

DORPSRAAD GRIENDTSVEEN: BEZOEK BURGEMEESTER RYAN PALMEN.
De nieuwe burgemeester van Horst aan de Maas, Ryan Palmen, maakt een reis langs alle
kernen om de gemeente goed te leren kennen. Zo brengt hij op vrijdag 13 september
een kennismakingsbezoek aan Griendtsveen. De Dorpsraad heeft hiervoor een programma
samengesteld waarvan het tweede deel toegankelijk is voor iedereen.
Als inwoner van Griendtsveen bent u daarvoor van harte uitgenodigd.
13.30 uur: Ontvangst in het gemeenschapshuis.
- Welkom door de voorzitter van de Dorpsraad.
- Inleidend woord door de burgemeester.
- Presentatie over Griendtsveen waarin aandacht gevraagd wordt voor onderwerpen die in
Griendtsveen leven.
Ca. 14.30 uur: Korte wandeling door (een gedeelte van) Griendtsveen.
Ca. 15.30 uur: Toegankelijk voor iedereen: Informeel gesprek in het gemeenschapshuis n.a.v.
de presentatie en de wandeling. Aan het eind van dit gesprek gaan we over op een afsluitende
borrel met muziek van Mario van Ooy op sax en Harrie Eyckemans op bas. U kunt dan in een
informele sfeer persoonlijk kennismaken met de burgemeester.
Ca. 16.30 uur: Afsluiting van de middag.

FANFARE RENANTIA.
Zaterdag 9 september ophalen oud papier
Hiervoor worden de volgende personen om 9.15u bij Helenaveenseweg 64 verwacht:
Noud v. Mullekom en Elke Knapen
Maandag 9 september
Repetitie van 20.00 tot 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!

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN
PROGRAMMA
za 7 sep. 10:00
za 7 sep. 10:00
za 7 sep. 11:00
za 7 sep. 11:00
za 7 sep. 16.30

uur
uur
uur
uur
uur

Koningslust JO11-1
RKMSV JO9-1
RKSVO JO8-1G
H'veen-G'veen JO7-1
SV Merselo Veteranen

-

H'veen-G'veen JO11-1
H'veen-G'veen JO9-1
H'veen-G'veen JO8-1G
Neerkandia JO7-1
H'veen-G'veen Veteranen

Eetplein Griendtsveen
g
Lekker samen eten voor iedereen en tegelijkertijd gezellig buurten!
Het volgende eetpunt in Griendtsveen is donderdag 12 september 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 10
september 12.00 u. 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 dinsdag 10 sept. 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

Steun de zaal - Cabaret in Griendtsveen 23 november 2019!
Beste mede inwoners,
Na de fantastische culturele avond die we vorig jaar beleefd hebben kunnen we u met gepaste
trots melden dat we hier dit jaar een vervolg aan kunnen geven. En wel op zaterdag 23
november.
We hebben een gevarieerd programma met verschillende cabaretiers die in een korte
aangepaste voorstelling hun beste kunnen komen laten zien.
Dit zijn afstudeerders van de Koningstheater academie uit Den Bosch die in het kader van
de “lammerentour” komen optreden. Later meer hierover.
Ook dit jaar is ons doel tweeledig. Het belangrijkste is om samen een geweldige avond te
hebben in ons gemeenschapshuis waarbij iedereen met een goed gevoel naar huis gaat. Het
andere doel is om er voor te zorgen dat ons eigen gemeenschapshuis een financieel steuntje in
de rug heeft. Vorig jaar is dat fantastisch gelukt en dit jaar hopen we op niets minder.
Dus…schrijf alvast in uw agenda: 23 november Cabaret in Griendtsveen!
Meer informatie volgt binnenkort.
Namens stichting gemeenschapshuis De Zaal; René van den Munckhof.

Grikon zoekt leden!
Onze toneelvereniging brengt al ruim 40 jaar toneelproducties op de planken. Dat willen we
graag ook de komende jaren blijven doen.
Echter, ons clubje kan wel wat nieuw bloed gebruiken. We hebben al jaren een vaste en enorm
gezellige groep spelers waarmee we alles doen.
Dat betekent dat we zelf bouwen, kaarten verkoop doen, PR, decor, grime, kleding en ook nog
spelen! Heel erg leuk maar soms ook best heftig, zeker in de laatste weken voor de uitvoeringen
waarin alles samen komt en er een heleboel zaken geregeld moeten worden. Denk hierbij aan
het aankleden van de zaal, bezetting van personeel, opbouwen en afbreken. Dus ook
organisatorisch kunnen we heel goed mensen gebruiken.
We zijn daarom niet alleen op zoek naar nieuwe spelers, maar ook naar enthousiaste mensen
die onze club in de breedte kunnen en willen ondersteunen. Zowel door het jaar heen als rond en
tijdens de uitvoeringen. Er is van alles te doen.
Als je interesse hebt stuur dan een mailtje naar info@grikon.nl of bel 06-2250 2271 (René van
den Munckhof) voor meer informatie.
Je mag ook altijd op dinsdagavond voor een repetitie binnenlopen tussen 20:00 en 20:15.
We zouden het heel leuk vinden als je onze club komt versterken! Bestuur Grikon.

KBO GRIENDTSVEEN: LAATSTE KANS.
Op dinsdag 17 september gaan we naar de zorgwijngaard
“Vinea Cura” in Beringe. Naast de wijngaard zijn er ook
boerderijdieren en een wijnproeverij. Daar krijgen we een
rondleiding en uitleg over de wijngaard. Vertrek om 13.30 uur
bij de kerk. Eigen bijdrage 6,50 euro voor koffie en vla. Zoals afgesproken bij de jaarvergadering
betaalt elke inzittende 2 euro aan de chauffeur. Graag even opgeven van te voren uiterlijk vrijdag
06 september bij Beppie (06-51830894) of Arnold tel 06-27104170 (bij afwezigheid inspreken op
antwoordapparaat). Of per e-mail: kbo@griendtsveen.org.

GRIENDTSVEENS UITSPANNING
SEPTEMBER
Donderdag 5 september is er een toernooi te Deurne bij Vredelust.
Aanvang 20.00 uur. Vertrek 19.30 uur. Vervoer Peter Spreeuwenberg.
Afmelden bij een bestuurslid.
Zaterdag 7 september is er onze openingswedstrijd aanvang 20.00 uur.
Afmelden bij een bestuurslid.
Zondag is de handboog gesloten.
Dinsdag

17

Vriendschappelijk schieten in America aanvang 19.30 uur

TOON KORTOOMS PARK: KIOSK CONCERTEN.
Door omstandigheden kan de Frits Philipsband op zondag 15 september niet optreden op de
Kortooms Kiosk. Ze hebben wel een perfect passende vervanging gevonden voor deze dag!
Noteer in jullie agenda's: 15 september spelen Rob, Ria, Ronnie en de Zippers in het Toon
Kortooms Park te Deurne van 14.00 tot 16.00.
Onder het genot van een heerlijk hapje en drankje in een mooie omgeving naar een leuke en
gezellige band luisteren en kijken, beter kan je je zondagmiddag niet besteden!
In 2020 zal de Frits Philipsband weer een optreden verzorgen in het Toon Kortooms park.

SAMEN UIT BUS.
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

10 september
11 september
12 september
13 september TEL

09:00 – 13:00 uur
12:30 – 17:30 uur
11:30 – 15:30 uur
09:00 – 19:00 uur

Markt Horst
Holland Casino
Lunchen “Beej Toën”, Grubbenvorst
Mondo Verde (Landgraaf)

Zondag

15 september TEL

13:30 – 18:00 uur

Koffie drinken in de regio

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

17 september
18 september
19 september TEL
20 september

09:00 – 13:00 uur
12:00 – 17:00 uur
09:00 – 18:00 uur
13:00 – 17:30 uur

Markt Horst
Kienen Horst
Rondrit Zuid Limburg / Voerstreek
Fruitpark Groenz, Sambeek

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

24 september
25 september
26 september TEL
27 september

09:00 – 13:00 uur
16:00 – 21:00 uur
19:00 – 00:00 uur
13:00 – 17:00 uur

Markt Horst
Lo Solé - schnitzelavond, Sevenum
Lichtjesroute Eindhoven
Winkelen Kaldenkerken

Zondag

29 september

13:00 – 17:00 uur

Koffiedrinken / koopzondag 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

ONDERHOUD KERKHOF.
Maandag 9 september 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.

