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KERKBERICHTEN.
Zondag 17 september: Opgeluisterd door Heisa uit Heibloem.
09:45 uur: H. Mis.
OPTREDENS VAN KOREN:
Op zondag 17 september verzorgt Heisa uit Heibloem de gezangen tijdens de H.Mis en op
zondag 24 september is het de beurt aan Gemengd Koor de Klokkengieters uit Aarle-Rixtel.
Heisa is een groep die al 20 jaar samen zingt. Repertoire bestaat uit nummers van oa: Les
Humphries singers tot aan U2. Maar ook gospels.

Dinsdagmiddag 19 september gaan we wandelen in Sevenum, het
“rundje um den Oeëze”, een korte goed begaanbare route met af en
toe een bankje. Om 13.30u verzamelen bij de kerk. Ook de mensen
die niet kunnen/willen wandelen kunnen weer mee.
Kosten € 3,50 pp.
In verband met organisatie van vervoer (auto’s) van tevoren opgeven, uiterlijk zaterdag 16
september bij Arnold Buijs (tel 0493 529351) of Ton Bukkems (tel 06 21513560) of via de mail
kbo@griendtsveen.org . Ook even melden of je wel of niet wilt rijden. Het is wat kort dag, maar
wij hopen op voldoende belangstelling (en natuurlijk goed wandelweer).

FANFARE RENANTIA.
Maandag 18 september: Repetitie van 20-22u in De Zaal

VROUWENBEWEGING.
A.s. zondag 17 sept. zondag ochtend wandeling en lunch.
We zullen zondag met 32 personen lunchen. Heel erg fijn dat we met zovelen zijn.
Degene die 10 km. lopen vertrekken om 9.00uur bij de kerk. De personen die rijden zijn
telefonisch daarvan op de hoogte gebracht en de anderen kunnen dan bij hen instappen.
Degene die 3,5 km. lopen vertrekken om 9.45uur bij de kerk. Ook deze chauffeurs zijn daarvan
op de hoogte gebracht.
Ook voor degene die alleen gaan lunchen is het geregeld en zij worden rond 12.15u. thuis
opgehaald.
Vergeten jullie niet op zondag de kosten €10,- p.p. te betalen!
Het bestuur wenst jullie allen veel wandelplezier en een heel gezellige lunch.

GRIENDTSVEENS UITSPANNING.
Let op dit is een herhaling van vorige week.
Donderdag 14 september gaan wij naar een toernooi bij Vredelust in de Zeilberg.
Aanvang 20.00 uur. Vertrek 19.30 uur. Vervoer Christian v Bommel en Peter Spreeuwenberg.

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN.
PROGRAMMA
donderdag 14 september
zaterdag 16 september
zaterdag 16 september
zaterdag 16 september
zondag 17 september
UITSLAGEN
zaterdag 9 september
zaterdag 9 september

SV H'veen/G'veen JO8-1G
SV H'veen/G'veen JO8-1G
SV H'veen/G'veen Mini-F
SV H'veen/G'veen JO11-1G
SV H'veen/G'veen 2

SV H'veen/G'veen JO11-1G
SJVV 2

MVC'19 JO8-1
Helden JO8-2G
In Meterik
Neerkandia JO11-2
Deurne 5

RKMSV JO11-4
SV H'veen/G'veen 2

19:00
09:00
10:30
11:00
10:00

uur
uur
uur
uur
uur

14 - 1
2 - 1

GEZOCHT WASSER TENUES SV HELENAVEEN GRIENDTSVEEN 1
Voor het eerste elftal zijn we op zoek naar iemand die tenues wil wassen. Uiteraard krijg je hier een
vergoeding voor. Voor meer informatie kun je terecht bij het bestuur, secretaris@svhelenaveen.nl.

DORPSRAAD GRIENDTSVEEN.
Woensdag 20 september om 20.00 uur is de volgende vergadering van de dorpsraad.
Agenda:
Opening.
Mededelingen en verslag 21 juni.
Horst aan de Maas 800 jaar: Uitleg en ideeën.
Prioriteitengelden: We hebben een aantal ideeën ontvangen.
Rondvraag.

KINDERVAKANTIEWERK.
Hallo allemaal, Wat was het weer leuk afgelopen zaterdag.
Ons uitstapje naar de Efteling was in een woord geweldig. Daarom hopen we u ook volgende week
vrijdag 22 september thuis te treffen, als we met ons ( after ) kermisbloemetje aan de deur komen.
Zodat we dit soort leuke dingen met de jeugd van Griendtsveen kunnen blijven organiseren.
Tot dan bij jullie aan de deur.
Groetjes bestuur kindervakantiewerk.

Griendtsveen Kermis !
Na dat Griendtsveen kermis zijn kermisattracties en tradities in en om de Zaal was kwijt geraakt hebben
we als Herberg de Morgenstond geprobeerd om het matinee en een uitgaansavond door te zetten.
Maar wat bleek de interesse nam met het jaar af, daarom hebben we besloten om deze activiteiten te gaan
staken. Dit met natuurlijk een vervelend gevoel. gezien de intenties om een deel van de traditie te
behouden. Voor een aantal ‘ kermis-vierders’ veranderd er niets of weinig, zij drinken hun glaasje en
leggen hun kaart. En is het café normaal open.
In de praktijk betekent het
• Dat op zondag we de vertrouwde gezichten weer verwachten
• Dat op maandag er geen Siemelemies meer is , maar dat we degene die traditiegetrouw een kaartje
komen leggen en een drankje komen doen een wel lekkere kop soep aanbieden.
• Dat op dinsdag er helaas geen activiteit / DJ meer is.
We realiseren ons dat deze berichtgeving aan de late kant is.
Hiervoor excuus voor degene welke hier nog wel op de kermis gerekend hadden.
Met vriendelijke groet, Herberg de Morgenstond Gerold vd Vrande.

