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KERKBERICHTEN.
ATTENTIE: In verband met Bokkenollen vervalt de H.Mis van 8 oktober.
De ALLERZIELEN-VIERING wordt gehouden op zondag 29 oktober.

ONDERHOUD KERKHOF.
Maandag 9 okt. tweewekelijks onderhoud op het kerkhof vanaf 09.00 uur. Vrijwilligers die mee
willen helpen met het onderhoud van het kerkhof zijn en blijven welkom.

VROUWENBEWEGING
Dames enkele aandachtspunten:
Degene die nog vergeten zijn de contributie over te maken, zouden die zo vriendelijk willen zijn om dat
een dezer dagen te doen !
Woensdag 18 okt., De huiskamervoorstelling “SLUIERS”. Een geweldige voorstelling die stof tot
nadenken geeft, een spel van Liesbeth Reeser, wat recht uit haar hart komt en wat van het begin tot het eind
boeiend is. Noteer alvast in je agenda!!
Schouwburg Venray “OPVLIEGERS” op 7 maart2018. NU AL OPGEVEN vóór 25 oktober2017.
We moeten op 25 okt. de reservering van de kaarten definitief maken anders worden de kaarten door
verkocht. Er is zeer veel belangstelling voor, ieder jaar uitverkocht! Dus dames, GEEF JE OP bij Jannij,
Carla, Tiny of Marij. Verdere informatie in het boekje!

FANFARE RENANTIA.
Maandag 9 oktober:
Repetitie van 20-22u in De Zaal
Helenavaart Herfst concert zaterdag 21 oktober
Zie de poster verderop.

Renantia wenst alle deelnemers, inwoners, bezoekers, vrijwilligers en
organisatie een heel gezellig en sportief Bokkenollen-weekend toe!
GRIENDTSVEENS UITSPANNING.
Donderdag 5 oktober schieten de veteranen in Griendtsveen aanvang 14.00 uur.
Zondag 8 oktober is er de 1e AW te Grashoek aanvang 10.00 uur.
Zondag 8 oktober is de handboog gesloten.
Dinsdag 10 oktober gaan wij Koppelschieten in Milheeze.
Aanvang 19.30 uur. Vertrek 18.45 uur. Vervoer Frans Maas
De handboog is 10 oktober gesloten.

GRIKON JONGERENTONEEL
Beste toneelliefhebber,
In het kader van 40 jaar Grikon wilden we dit jaar een voorstelling maken door jongeren. Een
aantal enthousiaste jongeren gaven zich op en zij zijn onder leiding van een regisseur keihard
aan het werk gegaan. Nu is het bijna zover dat ze deze voorstelling “De nieuwe kleren van de
keizer" ook aan u willen laten zien! Daarom nodigen we het hele dorp uit om het acteertalent van
deze jongeren te komen bewonderen. En wel op 14+15 oktober in ons gemeenschapshuis De
Zaal.
Over het stuk:
De keizer is een echte ijdeltuit, die houdt van mooie kleding. Zijn eigen ontwerper kan hem niet
meer helpen en op advies van zijn hofdames komen er twee rondreizende kleermakers. Zij
hebben een stof die alleen mensen zien die heel slim zijn… Bang om voor dom uitgemaakt te
worden prijst iedereen de mooie stof en wat dat voor gevolgen heeft?
Reserveren en informatie:
www.grikon.nl - Info@grikon.nl of 06-22502271
Zaterdag 14 oktober 20:00 uur; Zondag 15 oktober 15:00 uur.
Voorverkoop € 5,Aan de kassa € 6,50
Namens de jongeren van Grikon;

Tot ziens bij onze voorstellingen!

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN.
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Trainen op donderdag
Vanaf vandaag (donderdag 5 oktober) worden de trainingen voor de senioren weer op donderdag
gehouden. Aanvang 20.00 uur.

