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KERKBERICHTEN.
Zondag 11 nov.: 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)

CABARET IN GRIENDTSVEEN: STEUN DE ZAAL.
Beste Griendtsveners,
Er is deze week flink gereserveerd en bij het ter perse gaan van dit stukje zijn er nog slechts ca. 20 kaarten te
reserveren! Dus wilt u deze avond niet missen, reserveer dan snel. We hebben bewust nog niet te veel buiten het
dorp geadverteerd om vooral u, als bewoner van Griendtsveen, de mogelijkheid te geven deze avond bij te wonen
en daarmee ons gemeenschapshuis te steunen. We doen het uiteindelijk voor u!
In het voorprogramma hebben we een optreden van het gemengde zangkoor Chanterelle. Dit koor met ruim 30
zangers zal onder begeleiding van hun eigen combo een optreden van ca. 30 minuten verzorgen. Zij brengen een
zeer breed repertoire van zowel Nederlands- als Engelstalige nummers. Klassiekers maar ook bekende popliedjes.
Het koor viert dit jaar haar 45e verjaardag. Meer informatie kunt u vinden op www.chanterelle.nl
Het belooft dus een geweldige avond te worden met zang, cabaret en muziek.

Meer info en reserveren: www.grikon.nl – info@grikon.nl - 06-22502271
Entree: voorverkoop € 12,50
Stichting Gemeenschapshuis de Zaal.

DORPSRAAD ONTVANGT GEMEENTERAAD
De nieuwe gemeenteraad wil in een jaar tijd alle 16 dorpen in de gemeente Horst aan de Maas bezoeken
om kennis te maken met de plaatselijke inwonerinitiatieven. Op vrijdagmiddag 16 november brengt de
gemeenteraad een bezoek aan Griendtsveen.
In overleg met de dorpsraad is een programma bedacht waarbij de gemeenteraad met een aantal
vertegenwoordigers uit Griendtsveen brainstormt over de relatie tussen Griendtsveen en de gemeente.
Vertegenwoordigers uit Griendtsveen vertellen beknopt wat er speelt in het dorp en wat ze nodig hebben
van de gemeente Horst aan de Maas. Griendtsveen is per slot van rekening de kern die het verst
verwijderd is (in afstand!) van het gemeentehuis in Horst. In hoeverre speelt dat mee in de oplossingen
die de gemeente aandraagt als het gaat om kwesties in Griendtsveen?
De openbare bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 16 november van 16 tot 17 uur in gemeenschapshuis de
Zaal. Gespreksleider is Loek Sijbers.
Geïnteresseerden zijn welkom.

GRIENDTSVEENS UITSPANNING.
Zaterdag 10 november gaan wij naar een toernooi te Venray bij Diana.
Aanvang 19.00 uur. Vertrek 18.15 uur. Vervoer Henk Bos.
Zondag 11 nov is de handboog gesloten.

FANFARE RENANTIA.
Zaterdag 10 november ophalen oud papier
Hiervoor worden de volgende leden om 9.15u bij Helenaveenseweg 64 verwacht:
Henk en Miriam Toonen.

Zondag 11 november optreden in De Nieuwenhof Deurne
Aanwezig: 10.00u in De Nieuwenhof Deurne
Optreden: 10.30-11.30u

Repetitie maandag 12 november
Wekelijkse repetitie van 20.00-22.00u in De Zaal.

Grote Clubactie 2018
Ter herinnering: de grote Clubactie loopt nog tot begin december.

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!

HERBERG DE MORGENSTOND
Mosselavond
a.s. zaterdag vanaf 21:00 uur
Traditie, traditie, de tweede zaterdag van november staan ze vanaf half elf weer op de bar. Op een
rustige herfstavond heerlijk mosselen eten, dit onder het genot van een lekker wijntje of biertje.
Overigens de mosselen worden u aangeboden door het huis.
Tot zaterdag in de Morgenstond...

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN.
PROGRAMMA
vr 9 nov.
20:00
za 10 nov. 09:15
za 10 nov. 10:00
za 10 nov. 17:00

uur
uur
uur
uur

Grashoek 3
Someren JO8-4G
Mierlo Hout JO10-4
SV Deurne Veteranen

UITSLAGEN
za 3 nov.
H'veen-G'veen JO8-1G
za 3 nov.
H'veen-G'veen JO10-1
zo 4 nov.
H'veen-G'veen 1

-

H'veen-G'veen 1
H'veen-G'veen JO8-1G
H'veen-G'veen JO10-1
H'veen-G'veen Veteranen

- SJVV JO8-2G
- Neerkandia JO10-1
- S.V. Heythuysen 4

11 - 5
10 - 6
6-1

CS DE KLOTBULTJES
Het carnavalsseizoen 2019 gaat van start!!!
We nodigen alle Klotbultjes uit om op 11-11 om 11.11u naar Herberg De Morgenstond te komen
voor de officiële start van carnaval 2019 met daarbij de bekendmaking van ons programma
en....... DE ONTHULLING VAN ONS NIEUWE LOGO. Tot zondag!!!!
(Inloop vanaf 10.30u)

Voor alle vrijwilligers Bokkenollen 2018.
Heb je, je dit jaar ingezet om dit evenement te laten gaan slagen. Dan ben je van harte welkom op het
vrijwilligersfeest.
Wanneer:
Waar:
Opgeven bij:
Kosten:

Zaterdag 17 november vanaf 20:30 uur.
Bij Harrie Gielens op de werf / werkplaats (Sphagnumweg 9).
Thijs Daniëls of Joost Gielens.
10 euro p.p. dit is inclusief drank en BBQ.

Bij opgave gelieve direct betalen of geld over maken op bankrekeningnr. NL43 RABO 01472.66.718 t.n.v.
TMP Daniëls. Vermeld hierbij je naam (voluit) + (naam van eventuele partner).
Voor vragen bel Thijs Daniëls 06 29 21 67 45 of Joost Gielens 06 46 60 51 79.
Graag hebben we alle opgaven binnen voor 11-11-2018. Dan kunnen wij voor alle consumpties zorgen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Naam:
Partner gaat mee:

………………………………………………………………
Ja / Nee.

