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KERKBERICHTEN.
Zondag 21 okt.: Geen H.Mis.
Zondag 28 okt.: Allerzielenviering.
11.00 uur: H. Mis met na de mis de Gravenzegening.
Met ingang van heden gaan we voorlopig door met missen om de 14 dagen. De tijd blijft vooralsnog 11.00
uur. Voor zover als het lukt zal wel elke zondag vanaf ca. 11.00 uur de kerk open zijn voor een gebedje of
zomaar een bezoekje.
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)

AFSCHEID BEN FAAS.
U hebt al kunnen lezen dat het afscheid van Ben wordt gehouden op zondag 02 december.
Vooruitlopend op verdere informatie hierover alvast een oproep aan inwoners en verenigingen.
Het programma valt uiteen in 2 activiteiten: Een H.Mis om 11.00 uur en vanaf ca.12.30/13.00 uur
een afscheidsbijeenkomst in het Gemeenschapshuis, dit mede ook om Ben tussendoor nog wat
rust te gunnen. We willen dan o.a. de gelegenheid bieden om een KORTE toespraak te houden
door verenigingen voor zover daar behoefte aan is. Echter willen we dat dan beperkt houden tot
max. 5 minuten. De middag zal tot uiterlijk 15.00 uur duren.

FANFARE RENANTIA.

Repetitie maandag 22 oktober
Wekelijkse repetitie van 20.00-22.00u in De Zaal.

RECTIFICATIE

U bepaalt de toekomst van de sporthal in uw dorp!
De wereld om ons heen is volop in beweging en dat geldt ook zeker voor de sportwereld. Fusies tussen
verenigingen, een andere kijk op bewegingsonderwijs, het ontstaan van nieuwe sporten, enzovoorts. Tegelijkertijd
zien we ook dat lidmaatschapsvormen bij verenigingen veranderen en dat sommige gymzalen inmiddels aardig op
leeftijd zijn. Daardoor passen ze minder goed bij de huidige behoeftes vanuit onderwijs, verenigingen en clubs.
Al deze ontwikkelingen zorgen er voor dat we na willen en moeten denken over de toekomst van onze
binnensportaccommodaties. Dit doen we graag met u! Als gebruiker of beheerder heeft u belangrijke kennis en
ervaring in huis. We willen daarom samen met u kijken naar de wensen, behoeftes en het huidige aanbod aan
accommodaties.
Maakt u gebruik van de sporthal en wilt u meedenken over de toekomst hiervan? Kom dat op 29 oktober naar de
kantine van AVV America van 19.30 – 21.00 uur.
Meld u van tevoren aan via www.horstaandemaas.nl/binnensport.

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN.
PROGRAMMA
za 20 okt. 17:00 uur SV Brandevoort Veteranen
zo 21 okt. 12:00 uur Egchel 5
UITSLAGEN
za 13 okt.
za 13 okt.
za 13 okt.
zo 14 okt.

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

-

- H'veen-G'veen Veteranen
- H'veen-G'veen 1

SVSH JO8-1
ZSV JO10-3
VV Excellent Veteranen
Haelen 3

4-7
2-4
3-5
2-0

UITNODIGING ALGEMENE JAARVERGADERING
Het bestuur van SV Helenaveen-Griendtsveen nodigt u hierbij uit voor de Algemene Jaarvergadering die gehouden
zal worden op donderdag 25 oktober 2018 om 21.15 uur in de kantine van De Stikker
De agenda :

1. Opening
2. Notulen van de vorige jaarvergadering d.d. 26 oktober 2017.
Deze liggen 2 uur voor aanvang van de jaarvergadering voor iedereen in de kantine ter inzage.
3. Jaarverslag 2017-2018
4. Financieel verslag 2017-2018
5. Vaststellen contributie
6. Verkiezing kascommissie
7. Mededelingen
8. Bestuur – Geen wijziging in samenstelling
9. Rondvraag
10. Sluiting
Wij hopen jullie allen op deze vergadering te mogen begroeten.

Feestelijke activiteiten voor mantelzorgers
Rond de Dag van de Mantelzorg worden er diverse feestelijke activiteiten georganiseerd voor mantelzorgers waarbij
ontmoeting en ontspanning centraal staan. Mensen die langdurig voor hun naaste zorgen zijn van harte welkom! De
mantelzorger mag iemand meenemen. Dit kan de persoon zijn waarvoor men zorgt of iemand uit de naaste
omgeving die ook voor iemand zorgt. Met deze activiteiten willen we onze waardering voor alle mantelzorgers in
Horst aan de Maas uitspreken. De mantelzorgers zijn van harte welkom op één van de volgende activiteiten:
Hegelsom, Citaverde College, 8 november van 18.30 tot 20.30 uur
Proeverij van hapjes, drankjes en diverse activiteiten verzorgd door leerlingen van het Citaverde College.
America, duo Frans van de Pas en Tonny Wijnands, 7 november 13.30 tot 16.30 uur
Een programma voor mantelzorgers uit America, Griendtsveen, Evertsoord en Kronenberg. Met optreden van duo
Frans van de Pas en Tonny Wijnands.
Horst, His Hope, 9 november 11.00 tot 14.00 uur
Multiculturele lunch met muziek en informeel samenzijn.
Horst, Dendron College, 10 december 13.15 tot 14.15 uur
High tea verzorgd door leerlingen van het Dendron College.
Aanmelden kan tot maandag 29 oktober a.s. bij Synthese via www.synthese.nl/activiteiten of (077) 3978500.
Zorgen voor elkaar, dát doen we samen!

