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KERKBERICHTEN.
Zaterdag 14 oktober:
11.00 uur: Afscheidsviering van Jacqueline Timmermans met aansluitend begrafenis.
Zondag 15 oktober:
09:45 uur: H. Mis.

DE ZONNEBLOEM.
A.s. dinsdagmiddag 17 oktober van 14-16.30u wordt er voor de gasten van de
Zonnebloem een modeshow aangeboden door De Zonnebloem en Modecentrum
Frans Theelen. Vertrek uit Griendtsveen om 13.15 u.

VROUWENBEWEGING,
WOENSDAG 18 OKT. De huiskamervoorstelling “SLUIERS”.
Een indrukwekkende en zeer boeiende voorstelling door Liesbeth Reeser.
We beginnen de avond in het handbooggebouw om 19.45uur met koffie en vlaai!
We hopen dat op deze speciale avond een groot aantal belangstellenden aanwezig zullen zijn!
Herinnering: Opgeven vòòr 25 okt.2017 bezoek Schouwburg Venray “OPVLIEGERS” zie
programmaboekje! Opgeven bij Jannij, Tiny, Carla of Marij.

GRIENDTSVEENS UITSPANNING.
Vanaf donderdag 12 oktober hebben wij ons jaarlijkse toernooi te weten

De Griendtsveense Pijl.
Op de volgende dagen word deze verschoten
Donderdag 12, 19 en 26 oktober aanvang 19.30 uur.
Vrijdag 27 oktober aanvang 19.30 uur.
Zaterdag 14 en 28 oktober aanvang 18.00 uur.
Als u wilt komen kijken dan kan dat gewoon.
Kom binnen en er staat altijd wel een kopje koffie voor u klaar.
Er kan op onze normale dagen gewoon worden getraind.

Voor alle vrijwilligers Bokkenollen 2017.
Heb je, je dit jaar ingezet om dit evenement te laten gaan slagen. Dan ben je van harte welkom op het vrijwilligersfeest.
Wanneer: Zaterdag 11 november vanaf 20:30uur. Waar: Bij Harrie Gielens op de werf / werkplaats (Sphagnumweg 9).
Opgeven bij: Thijs Daniëls of Joost Gielens.
Kosten: 10 euro p.p. dit is inclusief drank en BBQ.
Bij opgave gelieve direct betalen of geld over maken op bankrekeningnr. NL43 RABO 0147 2667 18
je naam (voluit) + (naam van eventuele partner). Opgeven kan tot 07-11-2017.
Voor vragen bel Thijs Daniëls 0629216745 of Joost Gielens 0646605179.
Naam:
........................................................................

Partner gaat mee: Ja / Nee.

t.n.v. Thijs Daniëls. Vermeld hierbij

FANFARE RENANTIA.
Zaterdag 14 oktober ophalen oud papier
Hiervoor worden de volgende personen om 9.15u bij Helenaveenseweg 64 verwacht:
Barbara Daniëls en Joop Eltink.
Maandag 16 oktober:
Repetitie van 20-22u 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!
Rectificatie aanvangstijd Herfstconcert 21 oktober as
Het concert begint niet om 20.00u maar om 19.30u.
Inzameling oud ijzer 28 oktober
Voor in uw agenda: op zaterdag 28 oktober komen enkele leden huis aan huis oud ijzer ophalen.
Mededeling ivm rondgang verjaardagsactie
Gedurende vele jaren heeft dhr Jan Holtackers de rondgang voor onze verjaardagsactie in
Griendtsveen en Deurnese Hoek verzorgd. Jan heeft nu besloten hiermee te gaan stoppen. Met
pijn in zijn hart, maar zijn gezondheid laat het niet meer toe.
Jan heeft ontelbare keren met veel inzet en volharding de deelnemers aan de actie bezocht. Te
voet, op de fiets, en per auto ging net zolang terug totdat de mensen thuis waren. Maar “ik had
en nam er ook alle tijd voor” aldus Jan, want hij deed het altijd met veel plezier.
Wij vinden het erg jammer dat Jan gestopt is, en zijn hem zeer erkentelijk voor zijn tomeloze
inzet. Inmiddels zijn we al op zoek naar een passende oplossing, waarvan wij u uiteraard op de
hoogte zullen brengen.
Jan, bedankt!!
Bestuur en leden Renantia

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN.
PROGRAMMA
zaterdag 14 oktober
zaterdag 14 oktober
zaterdag 14 oktober
zondag 15 oktober
zondag 15 oktober
zondag 15 oktober

Mierlo Hout JO8-3
RKMSV JO11-3
SV G'veen/H'veen Mini-F
SV H'veen/G'veen 3
SV H'veen/G'veen 1
RKSVN 2

UITSLAGEN
zaterdag 7 oktober
zaterdag 7 oktober
zondag 8 oktober
zondag 8 oktober

SV H'veen/G'veen JO8-1G
SV H'veen/G'veen JO11-1G
SV H'veen/G'veen 2
Deurne 6

SV H'veen/G'veen JO8-1G
SV H'veen/G'veen JO11-1G
In Helenaveen
DEV-Arcen 3
NWC 7
SV H'veen/G'veen 2

Handel JO8-1G
MVC'19 JO11-4G
Helden 4
SV H'veen/G'veen 1
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GRIKON JONGERENTONEEL
De Nieuwe Kleren Van De Keizer
Dit weekend is het zover! De allereerste productie van onze Grikon jongeren is dan een feit. 7
enthousiaste jongeren hebben de afgelopen maanden keihard gewerkt om voor jullie als publiek een
super leuke voorstelling te maken! En dat is gelukt.
Wij nodigen jullie dan ook van harte uit om op zaterdag 14 oktober om 20:00 of zondag 15 oktober om
15:00, alleen of met het hele gezin, te komen kijken naar de heerlijke en ontzettend grappige
gezinsvoorstelling “De nieuwe kleren van de keizer"
Inhoud:
Keizer Karel Loperfeld is een echte ijdeltuit, hij houdt van mooie kleding. Zijn eigen ontwerper Mexxi Milano
d’Esprit 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…

Spel:
Meike Knapen, Susan de Vries, Amy Venner, Renke de Keizer, Renske Honings, Faas Ramaekers, Harm
Blomsma en Louis Meulendijks als Nar…
Regie: Anita Rongen
Info en reserveren: www.grikon.nl - info@grikon.nl - 06 22 50 22 71
Wij zien u graag dit weekend in de Zaal, De Grikon jeugdbende!

DE WITTE DAME LEEFT!
De legende van de Witte Dame speelt zich af aan het einde van de middeleeuwen en spreekt al honderden jaren tot de
verbeelding. De Witte Dame werd door haar minnaar vervloekt. Zij dwaalt eeuwig rond het Gebroken Slot aan de Maas en
beïnvloedt het leven in het dorp Grubbenvorst.
Ervaar het dagelijkse leven van die tijd op 21 oktober, 2017. De legende van de Witte Dame wordt gespeeld, gedanst en
gezongen vanuit de beleving van boeren, burgers, edelen en jongeren, met verrassende hedendaagse accenten. Het
festivalgebied beslaat het gehele dorpscentrum en ademt de sfeer van de Middeleeuwen. Meer dan 400 zangers, musici en
acteurs vermaken u met theater, activiteiten en oude ambachten.

Hoogtepunten tijdens het festival
Zaterdag 21 oktober 2017
16.00 uur:

Historische stoet door "Middeleeuws"dorpscentrum

16.30-23.00 uur:

Doorlopend theater op vier locaties; vier muzikale sferen van
meeslepende popmuziek tot nostalgische smartlappen

16.30-23.00 uur:

Middeleeuwse markt met acts, ambachten, verkoop
Middeleeuwse kermis, Middeleeuwse nederzetting
Dans van de Witte Dames, Wagenspel en zang
Griezelkwartier, Muziekpodia in het festivalgebied
Roofvogels, Verrassende taferelen uit het dagelijkse leven

