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KERKBERICHTEN.
Zondag 23 september: GEEN H.Mis.
Zondag 30 sept.: H.Mis met muzikale ondersteuning door “De Cowboys” uit Griendtsveen.
Met ingang van heden gaan we voorlopig door met missen om de 14 dagen. De volgende dienst is dus op
2 september etc. 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)

ONDERHOUD KERKHOF.
Maandag 24 sept. tweewekelijks onderhoud op het kerkhof vanaf 09.00 uur. Vrijwilligers die mee
willen helpen met het onderhoud van het kerkhof zijn en blijven welkom.

FANFARE RENANTIA.
Repetitie maandag 24 september
Wekelijkse repetitie van 20.00-22.00u in De Zaal.
Grote Clubactie 2018
De Grote Clubactie is dé loterij voor Nederlandse verenigingen. Ieder verkocht lot levert geld op.
Maar liefst 80% van de opbrengst gaat direct naar de clubkas! Daarom nemen wij ook dit jaar
deel aan de actie, en komen we vanaf volgende week bij u langs met de loten. Wij hopen dat u
ons van harte zult ondersteunen. Alvast hartelijk dank!
Serenade 40-, 50-, en 60-jarige huwelijken
Bent u in het komende jaar 40, 50 of misschien zelfs 60 jaar getrouwd, dan kunt u een serenade
bij ons aanvragen. Mocht u hier prijs op stellen, neemt u dan tijdig contact op met onze secretaris
op via fanfarerenantia@hotmail.com

GRIKON JONGERENTONEEL.
Op dit moment zijn we druk bezig met het opzetten van een theatergroep voor de jongeren van
Griendtsveen! Afgelopen week hebben 65 jongeren uit Griendtsveen een persoonlijke uitnodiging in de
bus gekregen. We gaan onder leiding van professionele regisseur Matthias Valk acteerlessen geven en
samen een voorstelling maken die we in mei 2019 gaan uitvoeren!
Hiermee bieden we uw kind een unieke kans op een fantastische ervaring. Indien hij of zij wil deelnemen
aan dit project geef hem of haar dan op voor de informatieavond op dinsdag 25 september om 19:30 in
de zaal. Daar gaan we uitleggen wat we precies gaan doen en kunnen er vragen gesteld worden, ook gaan
we kennis maken met de regisseur. Indien gewenst kunt u daar als ouder natuurlijk ook bij aanwezig zijn,
geef dit dan even door. Dat kan via info@grikon.nl of stuur een berichtje of app aan:
Chantal de Vries: 06-27889017 of René van den Munckhof: 06-22502271. Wij zien u graag die avond!

SV HELENAVEEN – GRIENDTSVEEN.
PROGRAMMA
za 22 sep. 11:00 uur H'veen-G'veen JO10-1
za 22 sep. 17:00 uur BAVOS Veteranen
zo 23 sep. 11:00 uur H'veen-G'veen 1
UITSLAGEN
za 15 sep. Deurne JO8-4
za 15 sep. Neerkandia JO10-1
za 15 sep. H'veen-G'veen Veteranen

- Deurne JO10-3G
- H'veen-G'veen Veteranen
- RKMSV 6

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

8-7
7 - 12
1-5

GRIENDTSVEENS UITSPANNING.
Zaterdag 22 september gaan wij naar het toernooi De Indianen in Koningslust.
Aanvang 19.00 uur. Vertrek 18.15 uur. Vervoer Cristian v Bommel.
Zondag is de handboog gesloten.
Nog even een overzicht van de maand OKTOBER
Dinsdag
2
Koppeltoernooi te Milheeze aanvang 19.30 uur.
Donderdag
4
Veteranen schieten in Griendtsveen aanvang 14.00 uur.
Zondag
14
1e AW in Heide bij St Sebastiaan aanvang 10.00 uur.

WK BOKKENOLLEN & LIMONOLLEN
Vrijwilligers
Een evenement als Bokkenollen draait volledig op vrijwilligers! Maak dit evenement mee
mogelijk en steun de verenigingen uit het dorp door te helpen!
We zoeken nog hulp voor de werkzaterdagen en de opbouwweek. Daarnaast is alle hulp
welkom in het weekend van 6 & 7 oktober!
Aanmelden kan bij de contactpersoon van je vereniging.
Ben je geen lid van een vereniging en wil je toch helpen?
Neem dan contact op met de personeelsplanning:
Saskia Gielens: 06-23617416 of via info@bokkenollen.nl
Inschrijven
Er zijn al veel inschrijvingen binnen gekomen!
Wil je nog mee doen aan de wedstrijd?
Wacht dan niet te lang! Vol=Vol!
Inschrijven kan online via www.bokkenollen.nl
BERICHT VOOR ALLE INWONERS
Zoals u allen kunt zien liggen er al diverse hindernissen en materialen op het parcours.
Houdt u mee de boel in de gaten?
Let ook op uw kinderen! De organisatie neemt geen enkele verantwoording voor
eventuele ongelukjes.
Graag willen wij alle hondenbezitters vragen om het parcours hondendrollen-vrij te
houden!

